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บทคัดย่อ 

 โครงก�รออกแบบแผนแม่บทและสถ�ปัตยกรรม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว ประเทศอินเดีย 

เป็นโครงก�รขน�ดใหญ่ระดับ 5 ด�ว ครอบคลุมพืน้ที่ริมช�ยห�ดแบมโบลิมทั้งหมด 98,265 ตร.ม. 

ประกอบไปด้วย อ�ค�รหลัก ขน�ด 12,563 ตร.ม. กลุ่มอ�ค�รที่พัก 10 หลัง ภ�ยในประกอบไปด้วย

ห้องพักจำ�นวน 325 ห้อง ขน�ด 8,626 ตร.ม. คฤห�สน์ ขน�ด 1,307 ตร.ม. นอกจ�กนี้ ยังมีอ�ค�ร

เสริมคว�มง�ม และศนูยอ์อกกำ�ลังก�ย ขน�ด 2,307 ตร.ม. รวมถึงพ้ืนที่ภูมิสถ�ปัตยกรรม 73,462 ตร.ม. 

โครงก�รมีจดุมุ่งหม�ยเพ่ือนำ�เสนอแผนแม่บท และสถ�ปัตยกรรมโบร�ณของยคุทองแหง่รัฐกัว ที่ซ่ึงเป็น

รูปแบบเฉพ�ะของช�วอินโด/โปรตุเกสพืน้ถิน่ที่เข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นริมช�ยห�ดแบมโบลิม ปัจจุบันห�ย

ส�บสูญไปแล้วกว่� 450 ปี ให้ฟื้นคืนสู่บริบทเดิมแห่งรัฐกัว สืบเนื่องจ�กโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว 

ประเทศอินเดีย ซึ่งเปิดให้บริก�รในเดือนสิงห�คม พ.ศ. 2554 ที่ผ่�นม� ได้รับร�งวัลโรงแรมสร้�งใหม่ที่

ดีที่สุดในประเทศอินเดียจ�กผู้อ่�นนิตยส�ร Conde Nast Traveller ฉบับประเทศอินเดีย ประจำ�ปี พ.ศ. 

2555 น้ี และล่�สดุกับร�งวลัโรงแรมระดบัน�น�ช�ตทิีด่ทีีส่ดุ จ�กนิตยส�ร Business Goa ประจำ�ปี พ.ศ. 

2556 บทคว�มนีจ้ึงนำ�เสนอเพือ่เป็นแนวท�งในก�รออกแบบแผนแม่บท และสถ�ปัตยกรรมโบร�ณ

แหง่รัฐกัว เป็นโครงก�รตัวอย�่งสำ�หรับกรณศีกึษ�ใหกั้บนักศึกษ� รวมถึงผู้ที่สนใจนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�เพ่ือ

ก�รอนุรักษ์ และก�รศึกษ�ในทิศท�งของสถ�ปัตยกรรมในอน�คต

Abstract 

 Master plan and architecture design project for the Grand Hyatt Goa hotel, India which 

is a large luxury five - star resort hotel covering an area of 98,265 sq.m. along Bambolim beach. 

The project has a main building of 12,563 sq.m., a group of 10 guestroom buildings which 

house 325 guest rooms, totaling 8,626 sq.m., and a presidential villa of 1,307 sq.m. In addition, 

there is a spa and gym building of 2,307 sq.m. Landscape design extends to 73,462 sq.m. 

The project has as its purpose to represent an old master plan and architectural design of Goa 
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1.  บทนำา

  รัฐกัว เป็นรัฐที่มีขน�ดเล็กที่สุด และอยู่

ท�งช�ยฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย ติดกับ

ทะเลอ�หรับ เป็นรัฐที่มีชื่อเสียงด�้นก�รทอ่งเที่ยว 

มีท่�เรือสำ�คัญซึง่มีบทบ�ทในก�รขนส่งแร่เหล็ก 

และด้�นก�รค้�ข�ย เคยตกเป็นอ�ณ�นิคมของ

โปรตุเกสย�วน�นกว่� 450 ปี โดยใช้บริเวณช�ย

ห�ดแบมโบลิมเป็นพืน้ที่ในก�รตัง้ถิน่ฐ�น ด้วย

ก�รตกเป็นอ�ณ�นิคมให้กับโปรตุเกสที่ย�วน�น 

ทำ�ให้รัฐกัวจึงมีวัฒนธรรม และสถ�ปัตยกรรม

โปรตุเกสผสมผส�นอยู่อย�่งลงตัว จนเป็นรูปแบบ

เฉพ�ะของช�วอินโด/โปรตุเกสพืน้ถิน่ กระทั่งได้

รับก�รขน�นน�มว�่ เป็นยคุทองแหง่รัฐกัว ต่อม�

เม่ือโปรตุเกสได้พ่�ยแพ้ในก�รสู้รบเพ่ือทวงดินแดน

คืนจ�กช�วอินเดีย รวมถึงก�รเกิดโรคระบ�ด 

ทำ�ใหช้�วโปรตุเกสไดอ้พยพออกจ�กรัฐกัว ศลิปะ 

วัฒนธรรม รวมถึงสถ�ปัตยกรรมต่�ง ๆ ได้ถูก

in its golden age, which is a unique seventeenth century baroque Indo/Portuguese style disap-

peared for at least 450 years, back to Goa as it used to be. After all, Grand Hyatt Goa hotel 

in India opened from August 2011 and it has won several awards including that of “Best New 

Hotel in India 2012” from Conde Nast Traveller Indian edition’s readers at the end of 2012 and 

“Best International Hotel” from Business Goa Magazine (March, 2013). Therefore, this article is 

presented to be design guidelines for master plan and architecture design of an important era 

of Goa and to be a model for students or persons/individuals who are interested in historical 

continuity and the preservation and reuse of extant buildings in Goa from this, and subsequent 

periods of the country’s history. It can also encourage the development and the extension 

of the architectural education and other related fields in the future.

คำาสำาคัญ (Keywords): ก�รออกแบบแผนแม่บท (Master Plan Design), ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรม 

(Architecture Design), ก�รออกแบบโรงแรม(Hotel Design), โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท (Grand Hyatt 

Hotel), รัฐกัว ประเทศอินเดีย (Goa India)

ทิ้งร้�ง และเสือ่มสล�ยลงไปในที่สุด (Carita & 

Sapieha, 1999)

2. แนวคิดในการออกแบบ

  โครงก�รออกแบบแผนแม่บท และ

สถ�ปัตยกรรม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว 

ประเทศอินเดีย เป็นโครงก�รขน�ดใหญ่ระดับ 5 

ด�ว มีจุดมุ่งหม�ยเพือ่นำ�เสนอแผนแม่บท และ

สถ�ปัตยกรรมโบร�ณของยุคทองแห่งรัฐกัว ที่ซึ่ง

เป็นรูปแบบเฉพ�ะของช�วอินโด/โปรตุเกสพืน้

ถิ่นที่ เข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นริมช�ยห�ดแบมโบลิม 

ปัจจุบันห�ยส�บสูญไปแล้วกว่� 450 ปี ให้ฟื้นคืน

สู่บริบทเดมิแหง่รัฐกัว โดยจ�กก�รศกึษ� รวบรวม

ข้อมูล และก�รประชุมสัมน�กับผู ้เชี ่ยวช�ญ

เฉพ�ะท�งของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว 

ส�ม�รถสรุปหลักแนวคิดสำ�คัญในก�รออกแบบ

สำ�หรับโครงก�ร 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
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ปร�ก�รป้องกันภัย จ�กก�รรุกร�นของศัตรูอีก

ดว้ย ในขณะที่พ้ืนที่ชอ่งเปิดต่�งๆ ไดแ้ก่ หน้�ต�่ง 

ประตู เป็นต้น จะมีลักษณะแคบ สูง และมีขน�ด

เล็ก เรียงกันเป็นระเบียบ ยิ่งไปกว่�นั้น ที่มีคว�ม

โดดเดน่ที่สุดในง�นสถ�ปัตยกรรม คอื หลังค�ทรง

สูงที่ซ่ึงมีคว�มสูงเทยีบเท�่ หรือม�กกว�่ตัวอ�ค�ร 

โครงสร้�งภ�ยในเป็นโครงสร้�งไม้ ตีโครงสูง มุง

ด้วยกระเบือ้งดินเผ� บริเวณปล�ยขอบสุดของ

หลังค�จะมีลักษณะโค้งแอ่นออก

 

รูปที่ 1  ภ�พว�ดกลุ่มอ�ค�รสถ�ปัตยกรรมในอดีต

             (ที่ม�: Nicolas Sapieha, 1999)

 จ�กข้อสรุปแนวคิดในก�รออกแบบแผน

แม่บท และผังพืน้ รวมถึงสถ�ปัตยกรรมข้�งต้น 

นำ�ม�เป็นข้อมูลพ้ืนฐ�นในก�รออกแบบโครงก�ร 

โดยเนือ้ห�ร�ยละเอียดในก�รออกแบบภ�พรวม

โครงก�รทั้งหมด ที่ซ่ึงบริษัท แรนดอล์ฟ เกร ดไีซน์ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นทีมง�นหลักในก�ร

ออกแบบ 

3.  การออกแบบโครงการ

 โครงก�รครอบคลุมพืน้ที่ริมช�ยห�ดแบม

โบลิมทั้งหมด 98,265 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 

อ�ค�รหลัก ขน�ด 12,563 ตร.ม. กลุ่มอ�ค�รทีพ่กั 

10 หลัง ภ�ยในประกอบไปด้วยห้องพักจำ�นวน 

325 ห้อง ขน�ด 8,626 ตร.ม. คฤห�สน์ ขน�ด 

1,307 ตร.ม. นอกจ�กนี้ ยังมีอ�ค�รเสริมคว�ม

ง�ม และศูนย์ออกกำ�ลังก�ย ขน�ด 2,307 ตร.ม. 

รวมถึง พื้นที่ภูมิสถ�ปัตยกรรม 73,462 ตร.ม.

2.1  แผนแม่บท

  แผนแมบ่ทใหค้ว�มสำ�คญัที่อ�ค�รหลัก

เป็นศูนย์กล�ง โดยในส่วนของอ�ค�รรอง หรือ

พ้ืนท่ีใช้สอยอ่ืน ให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รใช้ง�น 

ที่เพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง ในลักษณะของก�รสร้�งต่อ

เติมขย�ยออกไปจ�กตัวอ�ค�รหลัก เช่น กรณีที่

มีสม�ชิกในครอบครัวเพิม่ขึน้ จึงทำ�ก�รต่อเติม

อ�ค�รเพิม่ออกไปจ�กตัวอ�ค�รหลัก เพือ่ให้

ส�ม�รถรองรับ เพยีงพอต่อก�รพักอ�ศยั และก�ร

ใชง้�นสำ�หรับสม�ชกิในครอบครัว เป็นต้น ในส่วน

ของผังพื้นจะมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยชั้นล่�งจะเป็น

พืน้ที่สำ�หรับเก็บสินค้�ในก�รค้�ข�ย เนือ่งจ�ก

พื้นที่ริมช�ยห�ดเป็นท่�เรือสินค้�ที่สำ�คัญ อ�ชีพ

ของผู้คนส่วนใหญ่จึงทำ�ก�รค้�ทั้งท�งทะเล และ

ท�งบก จึงมีคว�มต้องก�รในก�รเก็บสินค้�

จำ�นวนม�ก อีกทั้งยังสะดวกในก�รขนถ่�ยสินค้�

อีกดว้ย ในขณะที่ชั้นบนเป็นพ้ืนที่สำ�หรับพักอ�ศยั 

ก�รเข้�ถึงโดยต้องผ่�นประตูชั้นล่�ง จ�กนั้นเดิน

ข้ึนบันไดด�้นนอกตัวอ�ค�รเพ่ือเข้�สูพ่ืน้ทีช่ัน้บน 

และประตูชั้นบน เหตุที่ต้องมีลำ�ดับในก�รเข้�ถึง

พืน้ที ่ส ่วนพักอ�ศัยหล�ยขัน้นัน้ เพือ่ป้องกัน

อันตร�ยจ�กก�รสู้รบเพ่ือทวงดินแดนคืนของ

ช�วกัว ก�รพักอ�ศัยช้ันบน นอกจ�กจะได้ปลอดภัย

จ�กก�รโจมตีแล้ว ยงัไดเ้ปรียบในก�รสู้รบอกีดว้ย

2.2  สถาปัตยกรรม 

  โครงสร้�งอ�ค�รแบบผนังรับน้ำ�หนัก

เป็นหลัก นิยมสร�้งอ�ค�รเพียง 2 ชั้น ผนังอ�ค�ร

ใช้ก�รก่ออิฐฉ�บปูน ชั้นล่�งผนังจะมีคว�มหน�

ม�กกว่�ชั้นบนประม�ณ 2 เท่� เหตุนอกจ�กที่

เป็นโครงสร�้งในก�รรับน้ำ�หนักตัวอ�ค�รชั้นบน

แล้ว เพือ่ต้องก�รเก็บรักษ�คลังสินค้�ให้พ้นจ�ก

คว�มร้อน คว�มชื้น และภัยต่�ง ๆ ที่จะส�ม�รถ

ทำ�ใหสิ้นค�้เส่ือมคณุภ�พลง รวมถึงก�รเป็นป้อม
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1. ท�งเข้�หลัก  2. อ�ค�รหลัก 

3. อ�ค�รที่พัก  4. ศ�สนสถ�นโบร�ณ

5. ช�ยห�ดแบมโบลิม 6. คฤห�สน์

7. อ�ค�รเสริมคว�มง�ม และศูนย์ออกกำ�ลังก�ย

รูปที่ 2 แผนแม่บทของโครงก�ร 

 อ�ค�รหลักเป็นอ�ค�ร 2 ชั้น ก�รเข้�ถึง

จ�กท�งเข้�หลักเป็นเส้นท�งยกระดบัเพ่ือข้ึนสู่ชั้น

บนของอ�ค�รหลัก ซึ่งเป็นส่วนพื้นที่ต้อนรับของ

โครงก�ร รวมถึงพื้นที่ให้บริก�รส�ธ�รณะทั้งหมด

จะอยู่ชั้นบนของอ�ค�ร ในขณะที่ชั้นล่�งเป็นพ้ืนที่

สำ�หรับจำ�หน่�ยของที่ระลึก และสำ�นักง�น เชื่อม

พื้นที่ทั้ง 2 ชั้นของอ�ค�รด้วยโถงกล�ง นอกจ�ก

นี ้ สระน้ำ�ของอ�ค�รหลักยังมีคว�มเชื่อมโยงกัน

อย่�งเป็นลำ�ดับขั้น จ�กชั้นบนสู่ชั้นกล�ง ชั้นล่�ง 

และลงสู่ชั้นพื้นดิน ถอดมุมมองของสระน้ำ�ย�วสู่

ทะเลอย่�งไร้ขอบเขต

 อ�ค�รเสริมคว�มง�ม โดยชั้นบนใช้เป็น

พ้ืนที่ใหบ้ริก�รสำ�หรับกจิกรรมเพ่ือผอ่นคล�ย พัก

ผอ่น และคว�มง�ม ในขณะที่ชั้นล่�ง ใชเ้ป็นพ้ืนที่

ศูนย์ออกกำ�ลังก�ย ที่ซึ่งส�ม�รถเชื่อมต่อกับชั้น

ล่�งของอ�ค�รหลักด้วยเช่นกัน 

 อ�ค�รที่พักทั้ง 10 หลัง แบ่งเป็นห้องพัก 

และห้องพักพิเศษ รวมถึงคฤห�สน์ ล้วนเป็น

อ�ค�ร 2 ชั้น แต่ละหลังกระจ�ยตัวกันอยู่โดยรอบ

บริเวณของอ�ค�รหลัก แวดล้อมด้วยต้นไทร

ขน�ดใหญ่จำ�นวนกว่� 6 ต้น รวมถึงต้นมะพร้�ว 

และต้นมะม่วงอินเดยี ที่ซ่ึงเป็นต้นไม้เดมิบนพ้ืนที่ 

และท�งโครงก�รได้รักษ�ไว้ให้คงอยู่อย่�งร่มรื่น 

โอบล้อมอ�ค�รหลักด้วยสระน้ำ� เพื่อใช้พื้นที่โดย

รอบอ�ค�รเป็นพืน้ที่พักผ่อน และต�กอ�ก�ศ 

แตกต่�งจ�กในอดตี ที่ซ่ึงก�รขุดคลองล้อมรอบตัว

อ�ค�รที ่พักอ�ศัย คือหนึง่ในกลยุทธของก�ร

ป้องกันภัยจ�กศตัรู ใหก้�รเข้�ถึงตัวอ�ค�รย�กขึน้ 

ก�รเข้�โจมตีจึงย�กขึ้นด้วยเช่นกัน 

 ในขณะที ่หน้�ต่�ง และประตูไม ้ ที ่ม ี

ลักษณะแคบ สูง และมีขน�ดเล็กเรียงกันอย�่งเป็น

ระเบียบระหว่�งชั้นบน และชั้นล่�ง ให้คว�มรู้สึก

ปกปิด ปกป้อง และปลอดภัย แต่อย่�งไรก็ต�ม 

พื้นที่ภ�ยในบ�งส่วนที่ต้องก�รใช้แสงธรรมช�ติ 

แต่ยงัคงต้องก�รรู้สึกถึงคว�มปกปิด และปลอดภัย

ดว้ยในขณะเดยีวกัน จงึไดมี้ก�รพัฒน�ก�รใชว้สัดุ

ธรรมช�ตพิืน้ถิน่เข�้ผสมผส�น โดยก�รนำ�เปลือก

หอยสีข�วม�ซ้อนเรียงกันเป็นบ�นหน้�ต่�ง ล้อม

กรอบดว้ยไม้ เป็นวสัดทุดแทนกระจกฝ�้โปร่งแสง

ในปัจจุบัน มีลักษณะที่สวยง�ม ประณีต ตรงต�ม

คว�มต้องก�รใช้ง�นอย่�งเหม�ะสม ถือเป็นอัต

ลักษณะของสถ�ปัตยกรรมแหง่รัฐกัว โดยโครงก�ร

ได้เลือกใช้วิธีก�รดังกล่�วในบ�งพืน้ที่ของอ�ค�ร

หลัก ได้แก่ พื้นที่ชั้นบนของส่วนต้อนรับ และโถง

รับประท�นอ�ห�รของภัตต�ค�ร เป็นต้น เนือ่ง

ดว้ยเป็นพ้ืนที่ซ่ึงมีหน้�ต�่งบ�นใหญ่ ส�ม�รถเป็น

จุดสนใจที่โดดเด่น และสอดคล้องกับประโยชน์

ในก�รใช้ง�นของพื้นที่ด้วยเช่นกัน

 นอกจ�กน ี ้ บร ิเวณร ิมช�ยห�ดของ

โครงก�ร ได้พบศ�สนสถ�นโบร�ณ เป็นอ�ค�ร

ร้�งขน�ดเล็กหนึง่ชั้น ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ และ

ทรุดโทรมอย่�งม�ก ท�งโครงก�รจึงได้ทำ�ก�ร

บูรณะต�มลักษณะสถ�ปัตยกรรมเดิม และเปิด

ให้ส�ม�รถเข้�ชมได้ ซึง่ในปัจจุบันได้รับคว�ม

นิยมม�กสำ�หรับก�รใช้เป็นสถ�นที่ประกอบพิธี

แต่งง�นริมช�ยห�ด ทั้งของช�วอินเดีย และช�ว

ต่�งช�ติ

 1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

3 

3 3 3 
3 

3 3 
3 

3 
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รูปที่ 3  สถ�ปัตยกรรม และภูม ิสถ�ปัตยกรรมของ

 โครงก�ร ในช่วงเวล�กล�งวัน และกล�งคืน

 (ที่ม�: Grand Hyatt Goa Hotel, 2011)

 บรรย�ก�ศภูมิสถ�ปัตยกรรม ในช่วงเวล�

กล�งวัน และบรรย�ก�ศง�นระบบแสงสว่�ง

สถ�ปัตยกรรมในช่วงเวล�กล�งคืน ให้ง�นระบบ

แสงสว�่งชว่ยสร้�งบรรย�ก�ศ คว�มสวยง�ม และ

เพ่ิมมิติใหกั้บสถ�ปัตยกรรม เน้นก�รแสดงจงัหวะ

ของน้ ำ�หนักแสงกับก�รเรียงแถวกันของบ�น

หน้�ต่�ง และประต ู ง�นระบบแสงสว่�ง

สถ�ปัตยกรรมได้ร ับก�รพัฒน�ควบคู่กับง�น

ออกแบบโครงก�รแต่ช่วงเริม่แรกด้วยคว�มตั้งใจ 

โดยในทุกอ�ค�รที่พักของโครงก�ร ใช้แนวท�ง

ของง�นระบบแสงสว่�งเดียวกันทั้งสิ้น

4.  บทสรุป

 สืบเน่ืองจ�กโรงแรมแกรนด ์ไฮแอท รัฐกัว 

ประเทศอนิเดยี ซ่ึงเปิดใหบ้ริก�รในเดอืนสิงห�คม 

พ.ศ. 2554 ที่ผ�่นม� ไดรั้บร�งวลัโรงแรมสร้�งใหม่

ที ่ดีที ่สุดในประเทศอินเดียจ�กผู้อ่�นนิตยส�ร 

Conde Nast Traveller ฉบับประเทศอินเดีย 

ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 น้ี และล่�สุดกับร�งวลัโรงแรม

ระดับน�น�ช�ติที่ดีที่สุด จ�กนิตยส�ร Business 

Goa ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 บทคว�มนี้จึงนำ�เสนอ

โครงก�รโรงแรมดังกล่�วเพือ่เป็นแนวท�งในก�ร

ออกแบบแผนแม่บท และสถ�ปัตยกรรมโบร�ณ

แหง่รัฐกัว เป็นโครงก�รตัวอย�่งสำ�หรับกรณศีกึษ�

ใหกั้บนักศกึษ� รวมถึงผู้ที่สนใจนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�

เพือ่ก�รอนุรักษ์ และก�รศึกษ�ในทิศท�งของ

สถ�ปัตยกรรมในอน�คต อย�่งไรก็ต�ม บทคว�ม

นี้ได้นำ�เสนอเพียงบ�งส่วนของทั้งหมด เป็นเพียง

ส่วนสรุปเนือ้ห�ทั้งหมดถึงประเด็นสำ�คัญที่น่�

สนใจของโครงก�รเท่�นั้น 



โครงการออกแบบแผนแม่บท และสถาปัตยกรรม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท รัฐกัว ประเทศอินเดีย
วราวุธ ช่วงชัย232

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ บริษัท แรนดอล์ฟ เกร ดีไซน์ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และโรงแรมแกรนด ์ไฮแอท 

รัฐกัว ประเทศอินเดีย ท่ีอนุญ�ตให้ส�ม�รถเผยแพร่

เนื้อห� ข้อมูล และภ�พถ่�ย โครงก�รออกแบบ

แผนแม่บทและสถ�ปัตยกรรมในบทคว�มนี้

References

Business Goa Awards for Corporate 

 Excellence. (2013, March). Best international 

 hotel. Business Goa: Goa’s Only Business 

 Magazine, 3, 10-12.

Conde Nast Traveller Indian Edition. (2012 - 

 2013, December - January). New Hotels in 

 India. A Conde Nast Indian Publication, 

 3(2), 64, 89.

Grand Hyatt Goa Hotel. (2011). Photos. 

 Retrieved March 11, 2013, from http://goa.

 grand.hyatt.com

Helder, C. & Nicolas, S. (1999). Palaces of 

 Goa (Types of Indo-Portuguese civil 

 architecture). London, UK: Cartago.



การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ที่เป็นอุปสรรคสำาหรับการ

ใช้งานของนักศึกษาพิการใช้เก้าอ้ีล้อเล่ือน กรณีศึกษา: นักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำาไท

Study of the Effect of University Environment on Students Requiring 

Wheelchair Case Study: Graduate StudentS at Bangkok University, 

Kluaynamthai Campus 

กฤติยา ปิยะอรุณ1 ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล2 และ ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี3

Krittiya Piya-aroon1, Chaiyasit Dankittikul, Ph.D.2 and Antika Sawadsri, Ph.D.3

1คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
2คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

3คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

E-mail: kritt_pt7@hotmail.com1

บทคัดย่อ 

 มห�วิทย�ลัยกรุงเทพมีนโยบ�ยรับคนพิก�รเข้�ศึกษ� แต่พื้นที่ในมห�วิทย�ลัยไม่เหม�ะสม จึง

ควรมีก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับก�รเข้�ใช้ง�นของนักศึกษ�พิก�ร 

ง�นวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่สำ�รวจสภ�พแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคสำ�หรับก�รใช้ง�นของนักศึกษ�พิก�ร

ใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น เพือ่ศึกษ�คว�มต้องก�รด้�นสภ�พแวดล้อมสำ�หรับนักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน 

และเพ่ือนำ�เสนอเป็นแนวท�งก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับนักศกึษ�พิก�ร

ใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน กรณีศึกษ�: นักศึกษ�ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท โดยมุ่ง

ศึกษ�นักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น กรณีมีผู้ช่วยเหลือและส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ ซึง่จ�กก�ร

ศึกษ� พบว่� สภ�พแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อก�รใช้ง�นของผู้พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน ได้แก่ ท�งสัญจร

ต่�งระดับ วัสดุพื้น ตำ�แหน่งปุ่มควบคุม ประตู เครื่องเรือน ตำ�แหน่งป้�ยประก�ศและที่จอดรถ

Abstract 

 Bangkok University have mindfulness of potential of student with disability to live as 

normal students. This leads to establishing a program for disabled students to the university. 

However the current environment is not designed for disables. So the adjustment must be done 

to facilitate these disable students. The objective of this research is to observe University 

environment that affect students requiring wheelchair in order to suggest guidelines for the 

improvement. This research focuses on students requiring wheelchair, with and without 

assistants. Data collecting is implemented by observation, interview, survey, questionaire and 
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test. The results indicated that the multi-level passage, floor material, position of control button, 

door, furniture, position of information board, and parking lot are the factors that affect 

wheelchair student.

คำาสำาคัญ (Keywords): นักศกึษ�พิก�ร (Disable Student), นักศกึษ�พิก�รใชเ้ก้�อี้ล้อเล่ือน (Wheelchair 

Student)

1. บทนำา

 ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีก�รประก�ศใช้พระ

ร�ชบัญญัติก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร ซ่ึงเป็น

กฎหม�ยเฉพ�ะสำ�หรับคนพิก�รที่ประก�ศใชเ้ป็น

ครัง้แรกในประเทศไทยและมีก�รพัฒน�เรือ่ยม�

ให้มีคว�มครอบคลุมและเหม�ะสมม�กขึ้น ซึ่ง

ด้�นสภ�พแวดล้อมอ�ค�รมีก�รประก�ศใช้กฎ

กระทรวงกำ�หนดส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในอ�ค�ร 

สำ�หรับผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พและคนชร� พ.ศ. 

2548 ซึง่กำ�หนดเกีย่วกับส่วนของอ�ค�รและ

อุปกรณ์ที่ติดตัง้ทั ้งภ�ยในและภ�ยนอกอ�ค�ร

เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใชอ้�ค�รสำ�หรับผู้

พิก�รหรือทุพพลภ�พและคนชร� โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในอ�ค�รส�ธ�รณะ ที่คนพิก�รพึงได้รับ

คว�มสะดวกในก�รใช้ง�น เพือ่ช่วยให้คนพิก�ร

ส�ม�รถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้จึงจำ�เป็นต้อง

มีก�รจัดสภ�พแวดล้อมให้เอื ้อต่อก�รใช้ง�น

ของคนพิก�ร

 มห�วิทย�ลัยกรุงเทพคำ�นึงถึงคว�มเท่�

เทยีมและเสมอภ�คในสังคม รวมถึงคณุประโยชน์

ของก�รฟืน้ฟูสมรรถภ�พท�งก�รศึกษ�ที่จะ

ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พคนพิก�รให้ส�ม�รถ

ดำ�รงชีวิตอยู ่ในสังคมได้ทัดเทียมกับคนทั ่วไป 

จึงเก ิดก�รเร ียนและใช้พ ืน้ที ่ร ่วมกันระหว่�ง

นักศึกษ�พิก�รและนักศึกษ�ทั่วไปภ�ยในพืน้ที่

มห�วิทย�ลัย แต่เนื่องจ�กบ�งอ�ค�รเป็นอ�ค�ร

เก่�ซึง่ทำ�ก�รก่อสร�้งก่อนมีก�รบังคับใช้กฎ

กระทรวงกำ�หนดส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในอ�ค�ร

สำ�หรับผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พและคนชร� พ.ศ. 

2548 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในก�รเข้�ใช้ง�นพื้นที่

ของนักศึกษ�พิก�ร เนื่องจ�กสภ�พแวดล้อม ไม่

ส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใชง้�น สำ�หรับ

ผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พได้เต็มที่        

 ก�รศึกษ�สภ�พแวดล ้อมและคว�ม

ต้องก�รสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกของนักศึกษ�

พิก�รทำ�ใหท้ร�บถึงสภ�พปัจจบัุนและแนวท�งใน

ก�รจัดก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ให้ตอบ

สนองคว�มต้องก�รของผู้ใชง้�นใหม้�กที่สุด เพ่ือ

ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนและก�รเข้�

ใช้พืน้ที่ของนักศึกษ�พิก�ร ส่งเสริมก�รศึกษ�ให้

มีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้เกิดคว�มเท่�เทียมกัน

ในสังคม ส่งผลต่อคนพิก�รให้ส�ม�รถมีส่วนร่วม

ในสังคมและสร้�งคว�มเจริญให้แก่ประเทศช�ติ

ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

 1. เพ ือ่ส ำ�รวจสภ�พแวดล ้อมที ่เป ็น

อุปสรรคสำ�หรับก�รใช้ง�นของนักศึกษ�พิก�รใช้

เก้�อี้ล้อเลือ่นกรณีศึกษ�: นักศึกษ�ปริญญ�โท 

มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท

 2. เพือ่ศึกษ�คว�มต้องก�รด้�นสภ�พ

แวดล้อมและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกของนักศกึษ�

พิก�รใช้เก้�อี ้ล้อเลือ่น กรณีศึกษ�: นักศึกษ�

ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขต

กล้วยน้ำ�ไท



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2556  
Built Environment Research Associates Associates Conference, BERAC 4, 2013

235

 3. นำ�เสนอเป็นแนวท�งก�รปรับปรุง

สภ�พแวดล้อมเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับ

นักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี ้ล ้อเลือ่น กรณีศึกษ�: 

นักศึกษ�ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกร ุงเทพ 

วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท

3.  การทบทวนวรรณกรรม

 ง�นวจิยันี้ผู้วจิยัไดท้ำ�ก�รศกึษ�ทฤษฎีและ

แนวคว�มคดิที่ไดจ้�กก�รศกึษ�ข้อมูลจ�กเอกส�ร 

ว�รส�ร ร�ยง�น ตลอดจนง�นวิจัยที่เกีย่วข้อง

โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิด

เกีย่วกับผู้พิก�รในประเทศไทย แนวคิดด้�นก�ร

ออกแบบก�รจัดสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับ

ผู้พิก�ร ก�รศึกษ�ขีดกำ�จัดของผู้พิก�รใช้เก้�อี้

ล้อเลือ่น ก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมและสิง่

อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับผู้พิก�รใช้เก�้อี้ล้อ

เลือ่น และวิธีก�รประเมินสภ�พแวดล้อมท�ง

ก�ยภ�พหลังก�รครอบครองพื้นที่ (POE)

3.  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

 ประช�กร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 

คือ นักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่นที่ไม่ส�ม�รถ

ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลนักศึกษ�พิก�รใช้

เก้�อี้ล้อเล่ือน กลุ่มที่ 2 คอื นักศกึษ�พิก�รใชเ้ก้�อี้

ล้อเลือ่นที่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ กลุม่ที่ 3 

คือ นักศึกษ�ไม่พิก�รที ่เรียนร่วมกับนักศึกษ�

พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น กลุม่ตัวอย่�งที่ใช้ในก�ร

วิจัย ผู้วิจัยกำ�หนดกรณีศึกษ� คือ พื้นที่ภ�ยใน

มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่�ง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ ผู้พิก�รใช้

เก้�อี้ล้อเลือ่นที่ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้

และผู้ดูแลแทนประช�กรกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 2 คน 

กลุม่ที่ 2 คือ ผู้พิก�รใช้เก�้อี้ล้อเลือ่นที่ส�ม�รถ

ช่วยเหลือตนเองได้แทนประช�กร กลุม่ที ่ 2 

จำ�นวน 2 คน กลุ่มที่ 3 คือ นักศึกษ�ไม่พิก�รที่ใช้

พืน้ที ่ร ่วมกับนักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน 

ระดบัปริญญ�โท มห�วทิย�ลัยกรุงเทพ วทิย�เขต 

กล้วยน้ำ�ไท จำ�นวน 25 คน

4. ขั้นตอนการวิจัย

 ขั้นตอนท่ี 1 เก็บข้อมูลจ�กนักศกึษ�พิก�ร

ใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น 1 คนและนักศึกษ�ไม่พิก�รที่

เร ียนร่วมกันระดับปริญญ�โท มห�วิทย�ลัย

กรุงเทพ วทิย�เขตกล้วยน้ำ�ไท จำ�นวน 25 คน เพ่ือ

ทร�บถึงกิจกรรมและพฤติกรรมก�รใช้ง�นพื้นที่

ภ�ยในมห�วทิย�ลัยและสร้�งแบบจำ�ลองกิจกรรม

และพฤติกรรมเพือ่ทำ�ก�รประเมินสภ�พแวด-

ล้อมท�งก�ยภ�พหลังก�รครอบครองพืน้ที่ จ�ก

ก�รเก็บข้อมูลขัน้ตอนนี ้ ผู ้วิจัยส�ม�รถสร�้ง

แบบจำ�ลองกิจกรรมและพฤติกรรมได้โดยแบ่ง

พื้นที่เป็น 5 ส่วน ดังนี้ A. อ�ค�ร 8 ใช้ง�นพื้นที่

สำ�หรับจอดรถ B. อ�ค�ร 9 ใช้ง�นพื้นที่สำ�หรับ

เรียนมีส่วนห้องรับรองสำ�หรับนักศึกษ�ปริญญ�

โทสำ�หรับทำ�ง�น ประชุม ใช้ง�นคอมพิวเตอร์ 

ชงเคร ือ่งดื ่มและติดต่อฝ่�ยบัณฑิตวิทย�ลัย 

C. อ�ค�ร 2 ใช้ง�นพืน้ที ่ส ำ�หรับติดต่อฝ่�ย

ทะเบียน D. อ�ค�ร 6 ใช้ง�นพืน้ที่สำ�หรับถ�่ย

เอกส�รและซือ้สินค้�ในสหกรณ์ E. อ�ค�ร 5 

ใช้ง�นพืน้ที ่สำ�หรับซือ้และรับประท�นอ�ห�ร 

เคร ือ่งดื ่มในส่วนโรงอ�ห�รและใช้ง�นพื้นที่

สำ�หรับทำ�ง�น ประชุมง�น ใช้ง�นคอมพิวเตอร์ 

ในส่วนห้องสมุด
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 ข้ันตอนท่ี 2 สำ�รวจสภ�พแวดล้อมภ�ยใน

อ�ค�ร เพือ่ทร�บถึงสภ�พปัจจุบันของสถ�นที่

และข้อจำ�กัดในก�รปรับปรุงพื้นที่

 ขั ้นตอนที ่ 3 ทำ�ก�รประเม ินสภ�พ

แวดล้อมท�งก�ยภ�พหลังก�รครอบครองพืน้ที่

(POE) โดยให้ผู ้พิก�รใช้เก้�อี ้ล ้อเลือ่นกรณีมี

ผู้ดูแล จำ�นวน 2 คนและผู้พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน

ที่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ จำ�นวน 2 คน 

ทดลองใช้ง�นพืน้ที ่และทำ�กิจกรรมต�มแบบ

จำ�ลองกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษ�

ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขต

กล้วยน้ำ�ไท

 ขั ้นตอนที ่ 4  ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ผลก�ร

ประเมินสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พเพือ่สรุป

สภ�พแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคสำ�หรับก�รใช้ง�น

ของนักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น กรณีศึกษ�: 

นักศึกษ�ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกร ุงเทพ 

วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท 

5.  สรุปผล

 จ�กก�รศึกษ�ข้อมูลเบือ้งต้น ผู้วิจัยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ต�มวัตถุประสงค์ก�รวิจัย 3 

ประเดน็ ที่กล่�วม�ข�้งต้นโดยปัจจบัุนง�นวจิยัอยู่

ในช่วงดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลในส่วนประเด็นที ่

สองและส�ม ผู้วิจัยจึงทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและ

สรุปผลต�มวัตถุประสงค์ข้อที่1 ได้ผลก�รสำ�รวจ

สภ�พแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคสำ�หรับก�รใช้ง�น

ของนักศึกษ�พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น กรณีศึกษ�: 

นักศึกษ�ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกร ุงเทพ 

วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท พบว่� มีอุปสรรคทั้งหมด 7 

ประเภท ได้แก่

5.1  ทางสัญจรต่างระดับ 

 สภ�พแวดล ้อมภ�ยในมห�วิทย�ลัย

บริเวณอ�ค�ร 9 ด�้นหน้�เป็นท�งต่�งระดบัที่ไม่มี

ท�งล�ดและด้�นหลังอ�ค�รมีท�งล�ดที่มีคว�ม

ชันเกินไปส่งผลให้ผู ้พิก�รใช้เก้�อี ้ล ้อเลือ่นไม่

ส�ม�รถเข้�ใชง้�นพ้ืนที่ได ้จ�กก�รประเมินสภ�พ

แวดล้อมท�งก�ยภ�พหลังก�รครอบครองพืน้ที่

รูปที่ 1  แบบเส้นท�งสัญจรและแบบจำ�ลองกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษ�

 ปริญญ�โท มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ วิทย�เขตกล้วยน้ำ�ไท
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พบว�่ กรณผีู้พิก�รใชเ้ก้�อี้ล้อเล่ือนที่ส�ม�รถชว่ย

เหลือตนเองได้ไม่ส�ม�รถผ่�นอุปสรรคนีไ้ด้ด้วย

ตนเอง จำ�เป็นต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้อื่น 

กรณีผู ้พิก�รใช้เก้�อี ้ล้อเลือ่นที่ไม่ส�ม�รถช่วย

เหลือตนเองได้ในบ�งพืน้ที่ผู ้ดูแลต้องขอคว�ม

ช่วยเหลือจ�กผู้อื่น

 

รูปที่ 2 แสดงอุปสรรคจ�กท�งสัญจรต่�งระดับ

5.2  วัสดุปูพื้น

 จ�กก�รประเม ินสภ�พแวดล้อมท�ง

ก�ยภ�พหลังก�รครอบครองพืน้ที่พบว่� มีวัสดุ

บ�งชนิดไม่เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นพื้นที่ของผู้

พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อน ได้แก่ ก�รใช้กระเบื้องที่มี

คว�มเง�บริเวณท�งล�ด ก�รใช้พรมในลิฟต์

โดยส�รและหน�้ประตูที่ผู้พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลือ่น

ต้องหมุนตัว

 

รูปที่ 3 แสดงอุปสรรคจ�กวัสดุปูพื้น

5.3  ตำาแหน่งปุ่มควบคุม

 เนือ่งจ�กผู้พิก�รใช้เก้�อี ้ล้อเลือ่นมีข้อ

จำ�กัดในก�รเอื้อมที่ต่ำ�กว�่ระดบัก�รเอื้อมถึงของ

บุคคลทั่วไป ส่งผลใหผู้้พิก�รไม่ส�ม�รถใชง้�นปุ่ม

ควบคุมได้หรือส�ม�รถใช้ได้แต่ไม่สะดวกโดย

ตำ�แหนง่ปุ่มควบคุมภ�ยนอกลฟิต์โดยส�รสูงจ�ก

พืน้ 130 เซนติเมตร ตำ�แหน่งปุม่ควบคุมสูงสุด

ภ�ยในลิฟต์โดยส�รสูงจ�กพืน้ 145 เซนติเมตร

5.4  ประตู

 พบว่� ก�รใช้ง�นประตูบ�นเปิดเป็น

อปุสรรคในก�รใช้ง�นของผู้พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเล่ือน 

ซ ึง่ข ึน้อยู ่ก ับล ักษณะมือจับและน้ ำ�หนักของ

ประตูด้วย

 

รูปที่ 4 แสดงอุปสรรคจ�กประตู

5.5  เครื่องเรือน

 พบว�่ ลักษณะเคร่ืองเรือนไม่เหม�ะสมกับ

ก�รใช้ง�นของผู้พิก�รใช้เก้�อี้ล้อเลื่อนผู้พิก�รใช้

เก้�อี้ล้อเลือ่นไม่ส�ม�รถใช้ง�นเครือ่งเรือนบ�ง

ชนิดไดห้รือส�ม�รถใชง้�นไดแ้ต่ไม่สะดวก เคร่ือง

เรือนที่เป็นอุปสรรคต่อก�รใช้ง�นของผู้พิก�รใช้

เก้�อี้ล้อเลือ่น ได้แก่ 1) เค�น์เตอร์บริเวณฝ่�ย

ทะเบียน สหกรณ ์ร้�นถ่�ยเอกส�ร ร้�นข�ยเคร่ือง

ดื ่มในโรงอ�ห�ร บัณฑิตวิทย�ลัยและส่วนชง

เครื่องดื่ม ในห้องรับรองนักศึกษ� 2) โต๊ะเรียนใน

ห้องเร ียน 3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องเร ียน 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องรับรองสำ�หรับ

นักศึกษ�  

รูปที่ 5 แสดงอุปสรรคจ�กเครื่องเรือน
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5.6  ตำาแหน่งป้ายประกาศ

 เนือ่งจ�กผู้พิก�รใช้เก้�อี ้ล้อเลือ่นมีข้อ

จำ�กัดในเรือ่งระดับก�รมองเห็นที่ต่ ำ�กว่�ระดับ

ก�รมองเห็นของบุคคลทั่วไป ส่งผลให้ไม่ส�ม�รถ

มองเห็นเนือ้ห�ด้�นบนของป้�ยประก�ศได้ โดย

คว�มสูงของป้�ยประก�ศด้�นบนสุดสูงจ�กพื้น 

190 เซนติเมตร

 

รูปที่ 6 แสดงอุปสรรคก�รมองป้�ยประก�ศ

5.7  ที่จอดรถ

 ผูพ้กิ�รใชเ้ก้�อ้ีล้อเล่ือนมีพฤติกรรมในก�ร

ย้�ยตัวขึน้ลงจ�กรถมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ขน�ด
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บทคัดย่อ 

 จ�กก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอกต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 

มีกลุม่ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ ที่เป็นก�รประเมินผลผลิตต�มวิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัย หรือหน่วยง�น 

ซึ่งก�รวิจัยนี้จะเน้นไปที่ก�รศึกษ�อัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ� โดยใช้วิธีอ้�งอิงท�งทัศน�ก�รเพื่อแปลง

อัตลักษณจ์�กง�นกร�ฟฟิกเป็นปัจจยัก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ พ้ืนที่ศกึษ� คอื หอ้งเรียน 

สำ�นักง�นบัณฑิตวิทย�ลัย และห้องพักผ่อน วัตถุประสงค์ก�รศึกษ� คือ 1) ศึกษ�อัตลักษณ์จ�กง�น

กร�ฟฟิกของบัณฑิตศึกษ� และ 2) เสนอแนะแนวท�งก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ จ�ก

ก�รศึกษ�ง�นกร�ฟฟิกส�ม�รถสรุปเป็นปัจจัยในก�รออกแบบ คือ ลวดล�ย สี ก�รใช้สี และพื้นผิว โดย

แนวท�งก�รออกแบบควรใช้รูปทรงแบบเพชรแลนด์ม�ร์ค ก�รใช้สีแบบหล�กหล�ยแต่เน้นสีม่วงและ

ส้ม และก�รใช้พื้นผิวแบบด้�น ซึง่เป็นปัจจัยก�รออกแบบที่ส�ม�รถสือ่ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�

ได้ดีที่สุด

Abstract 

 According to the National Education Act B.E. 2542, each university is required to conform 

to the External Quality Assessment Identity Indicator. Therefore, this research was emphasized 

on the graduate school’s identity which was a part of the requirement. The method employed 

was visual reference by converting the school’s print media graphics to convey its identity and 

express in the office, lounge, and classroom interior design. The objectives of the study are 1) 

to study the Graduate School’s identity via print media graphics, and 2) to suggest interior 

environmental design guidelines. In summary, the study found graphic design elements: pattern, 
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color, color usage, and texture can represent the graduate school’s identity. The university 

landmark (diamond) pattern, the use of colorful color especially purple and orange with the matt 

texture materials are best represent the Bangkok university’s graduate school.

คำาสำาคัญ (Keywords):  อตัลักษณ ์(Identity), บัณฑิตศกึษ� (Graduate School), ก�รอ�้งองิท�งทศัน�ก�ร 

(Visual Reference)

1. บทนำา

 จ�กก�รประก�ศใช้ ระบบก�รประกัน

คณุภ�พ ก�รศกึษ�ภ�ยนอก ต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 โดยมี “สำ�นักง�น

รับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ สมศ.” เป็นผู้ประเมินและ

พัฒน�เกณฑ์ที ่ใช้ในก�รประเมิน โดยมีกลุม่

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เป็นหนึง่ในเกณฑ์ก�รประเมิน  

ซ ึง่ เป ็นก�รประเม ินผลผล ิตต�มวิส ัยทัศน ์ 

พันธกิจ และวตัถุประสงคใ์นก�รจดัต้ังสถ�นศกึษ�

(สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคณุภ�พ

ก�รศึกษ�, 2555)

      โดยมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ ได้มีก�รสร้�ง 

อตัลักษณท์ี่สะทอ้นถึงวสัิยทศัน์ของมห�วทิย�ลยั 

แต่ในคณะหรือหน่วยง�นต่�งๆ จะมีวิสัยทัศน์ที่ 

แตกต่�งกัน ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องสร้�งอัตลักษณ์ 

เฉพ�ะของแต่ละฝ่�ย ที่ส�ม�รถสะท้อนถึง

วสัิยทศัน์ เหล่�น้ัน โดยอยู่ภ�ยใต้กรอบอตัลักษณ์

ของสถ�บัน เพือ่ให้ตอบรับต�มคว�มหม�ยของ

อัตลักษณ์ต�มที่ สมศ. กำ�หนด โดยง�นวิจัยนี้ จะ

มุ่งเน้นไปที่ก�รศกึษ�อตัลักษณข์องบัณฑติศกึษ� 

ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของบัณฑิตวิทย�ลัย ซึ่งมี

วสัิยทศัน์ คอื บัณฑติวทิย�ลัยจะเป็นผู้นำ�ด�้นก�ร

ศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�ที่มีชื่อเสียง สร้�งสรรค์ 

และได้รับก�รยอมรับทั้งในระดับช�ติและระดับ

น�น�ช�ติ (บัณฑติวทิย�ลัย, 2554) โดยพ้ืนที่ที่จะ

ทำ�ก�รศึกษ� คือ พ้ืนท่ีสำ�หรับบัณฑิตศึกษ� ภ�ยใน 

“อ�ค�ร ดร. เจริญ คันธวงศ์ หรือ อ�ค�ร 9” ซึ่ง 

ประกอบไป ด้วยส่วนของห้องเรียน สำ�นักง�น 

และห้องพักผ่อน (Lounge) ซึง่เป็นพืน้ที ่ของ

บัณฑิตศึกษ�ที่กระจ�ย อยู่ต�มชั้นต่�งๆ ภ�ยใน

อ�ค�ร 

      ซึง่ในส่วนของบัณฑิตศึกษ�นั้น มีก�ร

ออกแบบง�นกร�ฟฟิก (Graphic Design) ให้

สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ� ดังนั้น ใน

ง�นวิจัยนี ้ จึงใช้วิธีอ้�งอิงท�งทัศน�ก�ร (Visual 

Reference) ในก�รห�จุดเชื่อมโยงหรืออัตลักษณ์

ของง�นกร�ฟฟิก ให้ออกม�เป็นปัจจัยในก�ร

ออกแบบ เพือ่นำ�ไปใช้ในก�รเสนอแนะแนว

ท�งออกแบบสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยใน

อ�ค�รสำ�หรับบัณฑิตศึกษ�ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์งานวิจัย

 1. เพือ่ศึกษ�อัตลักษณ์จ�กง�นกร�ฟฟิก

ของบัณฑิตศึกษ�

 2. เพือ่เสนอแนะแนวท�งก�รออกแบบ

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยในอ�ค�รสำ�หรับ

บัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

3.  การทบทวนวรรณกรรม

 1.  แนวคว�มคิดเร่ืองอตัลักษณ ์เพ่ือศึกษ� 

คว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญของอัตลักษณ์
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 2.  แนวคว�มคิดก�รรับรูท้�งทัศน�ก�ร 

เป็นแนวคว�มคิดที่เกีย่วกับก�รมองเห็น ซึง่มี

คว�มเกีย่วข้องกับนักออกแบบม�กที่สุด โดย

ทฤษฎีน้ีส�ม�รถนำ�ม�ใชใ้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจก�ร

ออกแบบพืน้ฐ�นจ�กภ�พที่มองเห็นประกอบไป

ดว้ยแสง ลวดล�ย รูปร่�ง หรือรูปทรง พ้ืนผวิ และ

สี (ชนิด� ภู่อุดมศักดิ์, 2551)

 3.  แนวคว�มคดิก�รอ�้งองิท�งทศัน�ก�ร 

เป็นก�รนำ�อัตลักษณ์ของสิ่งสิ่งหนึ่ง ม�แปลงเป็น

รูปแบบใหม่ ที่ยังคงส�ม�รถสือ่ถึงอัตลักษณ์เดิม

ของสิง่ที่ถูกนำ�ม�อ้�งอิงได้ (จรัญญ� พหลเทพ, 

2554)

4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  หน่วยง�นที่เกีย่วข้องกับก�รดูแลอัต

ลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยจำ�นวน 3 ท่�น คือ ผอ. 

ฝ่�ยก�รตล�ดของมห�วิทย�ลัย และ BU Brand 

Unit ซึง่เป็นผู้ดูแลอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย 

และบริษ ัทเซนทริส ซ ึง่เป ็นผู ้จัดทำ�คู ่ม ือก�ร

ออกแบบอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ 

เพ่ือศกึษ�อตัลักษณข์องบัณฑติศกึษ�ในเบ้ืองต้น

 2.  กลุ่มผู้เชี่ยวช�ญท�งด�้นก�รออกแบบ 

ซึง่เป็นก�รเลือกแบบเจ�ะจง คือ เป็นอ�จ�รย์

ประจำ�จ�กภ�ควิช�สถ�ปัตยกรรม และนิเทศน์

ศลิป์ของมห�วทิย�ลัยกรุงเทพ ที่มีคว�มรู้เร่ืองก�ร 

ออกแบบและอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยเป็น

อย่�งดี จำ�นวน 23 ท่�น  จ�กประช�กร 33 ท่�น 

เพือ่ห�ประเด็นท�งก�รออกแบบที่ส�ม�รถสือ่

ถึงง�นกร�ฟฟิกและอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�

ได้ดีที่สุด

 3.  พื้นที่ที่ใช้ในก�รวิจัย คือ พื้นที่ภ�ยใน

บริเวณชั้น 8 และชั้น 9 อ�ค�ร 9 วิทย�เขต

กล้วยน้ำ�ไท ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนห้องเรียนจำ�นวน 8 

ห้อง 581 ต�ร�งเมตร พื้นที่ส่วน Lounge ขน�ด 

124 ต�ร�งเมตร และพื้นที่ส่วนสำ�นักง�นบัณฑิต

วิทย�ลัย ขน�ด 279 ต�ร�งเมตร

รูปที่ 1 สภ�พแวดล้อมภ�ยในอ�ค�ร

 

5.  วิธีการวิจัยและผลการศึกษา

 1. ก�รศึกษ�อัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�

จ�กง�นกร�ฟฟิกต่�งๆ ที่มีก�รใช้ง�นจริง เช่น ส่ือ

สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ (รูปที่ 1)

รูปที่ 2 ตัวอย่�งง�นกร�ฟฟิกที่มีก�รใช้ง�นจริง

 2.  สัมภ�ษณห์น่วยง�นที่เก่ียวข้องกับก�ร

ดแูลอตัลักษณข์องมห�วทิย�ลัย และใชว้ธีิอ�้งองิ

ท�งทัศน�ก�รในก�รห�จุดร่วมหรืออัตลักษณ์

ของง�นกร�ฟฟิกต่�งๆ จ�กนัน้จึงสรุปออกม�

เป็นปัจจัยในก�รออกแบบที่ส�ม�รถสือ่ถึงอัต-

ลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�ได้ทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก 

คือ ลวดล�ย สี ก�รใช้สี และพื้นผิว ดังต�ร�งที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยในก�รออกแบบ

 3. ก�รนำ�ง�นกร�ฟฟิกไปสอบถ�มคว�ม

คิดเห็น จ�กผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นก�รออกแบบ

จำ�นวน 23 ท่�น โดยให้คะแนนเรียงจ�ก 5 = สื่อ

ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�ได้ม�กที ่ส ุดไป

จนถึง 1 = สือ่ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�ได้

น้อยที่สุด ซึ่งได้ผลก�รศึกษ� คือ รูปเพชรแลนด์

ม�ร์ค สีม่วงและส้ม ก�รใชสี้แบบหล�กหล�ย และ

พืน้ผิวแบบด้�น เป็นปัจจัยในก�รออกแบบที ่

ส�ม�รถสือ่ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�ได้ดี

ที่สุด โดยประเดน็เหล่�นีม้คี�่เฉล่ียในก�รส่ือถึงอตั

ลักษณ์อยู่ในระดับ 3 - 4 หรือก็คือ ส�ม�รถสื่อถึง

อัตลักษณ์ได้ในระดับป�นกล�ง-ม�ก (ต�ร�งที่ 

2-5)

ตารางที่ 2 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยด้�นลวดล�ย

รูปเพชร 

โลโก้

รูปเพชร 

แลนด์ม�ร์ค

รูปสีเหลี่ยม

N 23 23 23

Mean 3.83 3.83 2.65

Std. 

Deviation

1.193 0.778 1.071

ตารางที่ 3 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยด้�นสี

สีม่วงส้ม สีน้ำ�เงิน

ส้ม

สีข�ว

ไล่เท�

สีอะไร

ก็ได้

N 23 23 23 23

Mean 3.78 3.09 3.43 2.13

Std. 

Deviation

0.998 0.848 1.161 0.920

ตารางที่ 4 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยด้�นก�รใช้สี

ใช้สีเดียว ใช้สีเดียว

แบบไล่โทนสี

ใช้สีแบบ

หล�กหล�ย

N 23 23 23

Mean 3.04 3.26 3.17

Std. 

Deviation

0.928 0.964 1.267

ตารางที่ 5 ผลก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยด้�นพื้นผิว 

พื้นผิวเง� พื้นผิวด้�น พื้นผิวใส

N 23 23 23

Mean 3.39 3.70 3.22

Std. 

Deviation

0.891 0.822 1.126

6.  สรุป

 จ�กก�รศึกษ� พบว่� ปัจจัยก�รออกแบบ

กร�ฟฟิกของบัณฑิตศึกษ�แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 

คือ ลวดล�ย สี ก�รใช้สี และพื้นผิว โดยมีรูปทรง

แบบเพชรแลนด์ม�ร์ค ก�รใช้สีแบบหล�กหล�ย

โดยเน ้นส ีม ่วงและส ้ม และพืน้ผิวแบบด้�น 

ส�ม�รถสือ่ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตศึกษ�ได้ดี

ที่สุด และจ�กแนวคว�มคดิก�รอ�้งองิท�งทศัน�-

ก�รที่ส�ม�รถนำ�อัตลักษณ์ของสิง่หนึง่ม�แปลง

เป็นส่ิงใหม่และยงัคงส�ม�รถส่ือถึงอตัลักษณเ์ดมิ

ได้ ดังนั้น ปัจจัยก�รออกแบบกร�ฟฟิกที่ส�ม�รถ
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สือ่ถึงอัตลักษณ์ได้ดีที่สุด จึงส�ม�รถแปลงออก

ม�เป็นก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ

ได้โดยใช้วิธีอ้�งอิงท�งทัศน�ก�ร ซึง่ลวดล�ย 

ส�ม�รถแปลงเป็นรูปทรง ลวดล�ย หรือก�รจัด

พืน้ที่ในออกแบบสภ�พแวดล้อมได้ ส่วนสีและ

ก�รใชสี้ ส�ม�รถแปลงเป็นก�รใชสี้และก�รจดัแสง

ในก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมได้ และพืน้ผิว 

ส�ม�รถแปลงเป็นก�รเลือกใช้พืน้ผิวและวัสดุใน

ก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมได้ ต�มลักษณะก�ร

เชื่อมโยง กรอบก�รวิจัย (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 กรอบก�รวิจัย

References

จรัญญ� พหลเทพ. (2554). ปัจจัยและหลักการ

	 ออกแบบเครือ่งใช้ในบ้านสมัยใหม่ที่สะท้อน

	 ถึงรูปลักษณ์ของศิลปวัตถุดั้งเดิม:	กรณีศึกษา	

	 ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจาก	รูปแบบศิลปะ

	 บนเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย.	 วิทย�นิพนธ์

 ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมมห�บัณฑิต, สถ�บัน

 เทคโนโลยพีระจอมเกล้�คุณทห�รล�ดกระบัง.

ชนิด� ภูอุ่ดมศักดิ ์. (2551). การศึกษาเกณฑ์

	 การออกแบบเอกลักษณ์เชิงพืน้ที ่เพือ่การ

	 ใชส้อยและรูปแบบสภาพแวดล้อมร้านคา้แบบ

	 แฟรนไชส์:	กรณีศึกษา	ร้านไอศครีม	สเวนเซ่นส์. 

 วิทย�นิพนธ์ปร ิญญ�มห�บัณฑิต, มห�- 

 วิทย�ลัยกรุงเทพ.

บัณฑิตวิทย�ลัย. (2554). รายงานการประเมิน

	 ตนเองครัง้ที่	 10/1.	 สืบค้นเมือ่ 10 ตุล�คม 

 2555, จ�ก  http://graduateschool.bu.ac.th/

สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ

 ก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน). (2555).	คู่มือการ	

	 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 (พ.ศ.	

	 2554-2558)	 ระดับอุดมศึกษา	 ฉบับสถาน

	 ศกึษา	แก้ไข	เพ่ิมเติม	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2554).	

 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำ�นักง�นรับรอง

 ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

 (องค์ก�รมห�ชน).



แนวทางการออกแบบพื้นที่ให้บริการสำาหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์การค้า 

Design Guidelines for Elderly Service Areas in Shopping Mall 

วุฒินันท์ ปุยะวัฒนา1 และ จันทนี เพชรานนท์2

Wuthinan Puyawatana1 and Jantanee Bejrananda2

1 คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รผังเมือง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
2 คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�คุณทห�รล�ดกระบัง

E-mail: tabo143@hotmail.com1, bjantanee@hotmail.com2 

บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันสังคมไทยกำ�ลังก้�วเข้�สูส่ังคมผู้สูงอ�ยุ ซึง่ต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมและสภ�พ

แวดล้อมเพ่ือรองรับวถีิชวีติของผู้สูงอ�ยใุนหล�ยๆ ด�้น ทั้งก�รใชช้วีติภ�ยในที่พักอ�ศยัและก�รใชพ้ืน้ที่

ภ�ยนอกที่พักอ�ศัย จ�กก�รศึกษ�ในเบือ้งต้น พบว่� ผู้สูงอ�ยุมีค่�ใช้จ่�ยเพือ่คว�มบันเทิงและก�ร

พักผ่อนโดยเฉลี่ย 2,162.06 บ�ทต่อเดือน โดยศูนย์ก�รค้�เป็นสถ�นที่หนึ่งที่มีคว�มถี่และจำ�นวนผู้สูง

อ�ยุในสังคมเมืองไปใช้บริก�รเพือ่ก�รพักผ่อน ซือ้สินค้�และบริก�รเพิม่ขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์สังคมผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันและอน�คต ง�นวิจัยนีจ้ึงต้องก�รค้นห�แนวท�งก�รออกแบบ

พืน้ที่ให้บริก�รเพือ่รองรับกิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุภ�ยในศูนย์ก�รค้� โดยก�รทำ�วิจัยเชิงผสม ด้วยวิธี

ก�รสำ�รวจ ก�รสัมภ�ษณ์ และก�รเก็บแบบสอบถ�มจ�กผู้สูงอ�ยุที่เข้�ใช้ศูนย์ก�รค้�ภ�ยในจังหวัด

กรุงเทพมห�นคร จำ�นวน 4 แห่ง เพื่อนำ�ม�สรุปผลด้�นคว�มต้องก�ร พฤติกรรม และสภ�พแวดล้อม

ท�งก�ยภ�พที่เหม�ะสมแก่ผู้สูงอ�ยุ ผลจ�กก�รวิจัย พบว่� พื้นที่กิจกรรมภ�ยในศูนย์ก�รค้�ที่ผู้สูงอ�ยุ

ต้องก�รคือพื้นที่พักผ่อนหรือพักคอย ที่นั่งอ่�นหนังสือ มุมรับประท�นอ�ห�ร ซึ่งท�งด้�นลักษณะของ

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พในพ้ืนที่ ที่ผู้สูงอ�ยมีุคว�มพึงพอใจ คอื ก�รมีที่น่ังพักผอ่นหรือพักคอยบริก�ร

ในบริเวณโถง (Atrium) หรือศูนย์อ�ห�ร ก�รจัดให้มีแสงสว่�งและที่นั่งที่พอเพียง เป็นต้น

Abstract 

 Nowadays, Thai Society is moving towards an aging society which have to be prepared 

for a number of the services to serve all aspects of aging life style. This includes lives which 

outside housing area .In some preliminary study, it is found that aging citizens spend money 

for their entertainment and travelling approximately Baht 2162.06 per month. The shopping mall 

is the place where had been found the frequency of elders in the city would like to go for 

relaxing ,shopping. This research aims to create a design guideline of the service area to 

support the elder’s activities in the shopping mall by using the method of research and interview 

from the elders who go to the 4 shopping malls in Bangkok then analyze what is their 

requirement exactly and what is the most suitable of the physical living for the elderly. The 
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results of the study told that the most popular area in the shopping mall are the area around 

the atrium or food center that having the sufficient lighting and also plenty of seat.

คำาสำาคัญ (Keywords): ผู้สูงอ�ยุ (Elderly), พ้ืนท่ีให้บริก�ร (Service Areas), ศูนย์ก�รค้� (Shopping Mall)

1.  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 จ�กคว�มเปลีย่นแปลงท�งสังคมของคน

ไทยในปัจจุบันที ่กำ�ลังก้�วเข้�สูส่ ังคมผู ้สูงอ�ยุ 

โดยในปี 2550 พบว่� จำ�นวนประช�กรของผู้สูง

อ�ยุมีจำ�นวนร้อยละ 10.7 จ�กจำ�นวนประช�กร

ทั้งประเทศ เมื่อศึกษ�แนวโน้มของประช�กรผู้สูง

อ�ยุ พบว่� มีแนวโน้มในก�รเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น

เรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2575 พบว่� จะมีจำ�นวน

ประช�กรผู้สูงอ�ยมุ�กถึงร้อยละ 25.1 (ก�รสำ�รวจ

ประช�กรผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย สำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ พ.ศ. 2550) ซึง่ส่งผลให้ภ�ครัฐและ

สถ�บันครอบครัวจำ�เป็นต้องเพิม่ก�รดูแล ก�ร

พัฒน�คุณภ�พชีวิตและก�รจัดสวัสดิก�รท�ง

สังคมแก่ผู้สูงอ�ยุในด้�นต่�ง ๆ ม�กขึ้นยิ่งขึ้น 

(แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 

11) จ�กอ�ยทุี่เพ่ิมม�กข้ึนส่งผลใหก้�รดำ�เนินชวีติ

เปลี่ยนแปลงไป ประช�กรผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่มักมี

ปัญห�หลักม�จ�กสภ�พร่�งก�ยที่เสือ่มโทรมลง 

ส่งผลให้เกิดข้อจำ�กัดในก�รใช้ชีวิตประจำ�วันและ

ก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ (ศจี วิส�รทศจี, 2554, น.

2) จ�กปัญห�ดังกล่�วในสถ�นก�รณ์ท�งสภ�พ

สังคมและสถ�บันครอบครัวของประเทศไทยใน

ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่�กลุม่ประช�กรผู้สูงอ�ยุ

ควรไดรั้บก�รส่งเสริมท�งด�้นสวสัดกิ�รต่�ง ๆ  ทั้ง

จ�กท�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และสถ�บันครอบครัว 

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

 ซึ่ งจ�กก�รศึกษ�ด้�นข ้อม ูลเก ีย่วก ับ

กิจกรรมและพฤตกิรรมก�รใชจ้�่ยของผู้สูงอ�ยใุน

บริบทไทย พบว�่ ค�่ใชจ้�่ยของผู้สูงอ�ยสุ่วนใหญ่

เป็นค�่ใชจ้�่ยในด�้นอ�ห�รและเคร่ืองดื่ม รวมทั้ง

ค่�ใช้จ่�ยเพือ่คว�มบันเทิงและก�รพักผ่อน โดย

เฉลี่ยเป็นเงิน 2,162.06 บ�ทต่อเดือน ซึ่งสถ�นที่ 

ที่ผู้สูงอ�ยุมักเลือกเดินท�งไปเพือ่ทำ�กิจกรรม

หรือก�รเลือกซ้ือสินค้�และบริก�ร พบว�่ ผู้สูงอ�ยุ

มักร่วมเดินท�งไปกับบุตรหล�น โดยสถ�นที่ที่ผู้

สูงอ�ยุและบุตรหล�นเลือกเดินท�งไปร่วมกัน 

รวมทั้งใชจ้�่ยเงนิในก�รเลือกซ้ือสินค�้และบริก�ร

บ่อยที่สุด คือ ศูนย์ก�รค้� (อภิชญ� จิ๋วพัฒนกุล, 

2554) 

 ง�นวิจัยนีจ้ึงมุง่เน้นศึกษ�แนวท�งก�ร

ออกแบบพืน้ที่ให้บริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุภ�ยใน

ศูนย์ก�รค้� ให้เหม�ะสมและสอดคล้องต่อคว�ม

ต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ ทั้งในเรือ่งของสิง่อำ�นวย

คว�มสะดวก สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พที่เอื้อ

ต่อก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ที่ผู้สูงอ�ยุมีคว�ม

ต้องก�ร 

2.  วัตถุประสงค์งานวิจัย

 1. ศกึษ�สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พของ

พ้ืนที่ใหบ้ริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยภุ�ยในศนูยก์�รค�้

 2. ศึกษ�พฤติกรรมและคว�มต้องก�ร

ของผู้สูงอ�ยุที่มีต่อกิจกรรมและบริก�รภ�ยใน

พื้นที่ให้บริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

 3. สรุปผลและเสนอแนวท�งก�รออก 

แบบพืน้ที ่ให้บริก�รสำ�หรับผู ้สูงอ�ยุเพือ่เสนอ

ตัวอย่�งก�รออกแบบเพื่อรับก�รประเมินผลจ�ก
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ผู้เชี่ยวช�ญ

 4. กำ�หนดแนวท�งก�รออกแบบพ้ืนที่ให้

บริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

3.  ขอบเขตของการวิจัย

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รด้�นก�รตล�ด

ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) ได้ให้

คำ�แนะนำ�ให้ผู้วิจัยลดก�รกำ�หนดอ�ยุของกลุม่

ตัวอย่�งผู้สูงอ�ยุลงม� โดยได้แนะนำ�ให้เริ่มต้นที่

อ�ยุ 55 ปีข้ึนไป เพร�ะจ�กข้อมูลของศนูยก์�รค�้

ในกลุ่มของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) 

พบว่�ในปัจจบัุนฐ�นลูกค�้ที่มีกำ�ลังซ้ือสำ�ค ัญของ

ศูนย์ก�รค้�จะอยู่ที่ช่วงอ�ยุ 40 - 60 ปี อีกทั้งผู้ที่

มีอ�ยุ 55 – 60 ปี ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เกษียณก่อน

กำ�หนด (early retire) ด้�นพื้นที่ในก�รวิจัยครั้งนี้

ไดก้ำ�หนดเป็นศนูยก์�รค�้ที่อยู่ในเครือของ บริษัท

เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) เพร�ะเนื่องจ�ก

บริษัทดงักล่�วเป็นผู้ประกอบก�รด�้นศนูยก์�รค�้

ร�ยใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีจำ�นวนส�ข�

ม�กที่สุด

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพ่ือเป็นองคป์ระกอบในก�รออกแบบและ

พัฒน�พื้นที่ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ให้มีคว�มเหม�ะ

สมสอดคล้องต�มคว�มต้องก�รและพฤติกรรม

ต่�ง ๆ ของผู้สูงอ�ยุ

5.  ระเบียบวิธีวิจัย

  ก�รวิจัยน ีเ้ป ็นก�รวิ จัยแบบผสมวิธ ี 

(Mixed-Methods Research) โดยใช้ก�รวิจัยเชิง

คุณภ�พเป็นหลัก และใช้ก�รวิจัยเชิงปริม�ณใน

ก�รเก็บข้อมูลด้�นคว�มต้องก�ร ด้�นพฤติกรรม 

เพื่อขย�ยคว�มรวมทั้งอธิบ�ยข้อค้นพบให้ลุ่มลึก

เพิ่มเติมจ�กผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พ 

6. รายงานผลการวิจัย

 ผลที ่ได้จ�กก�รวิจัยในคร ัง้น ีส้�ม�รถ

จำ�แนกก�รร�ยง�นผลไดเ้ป็น  3 กลุ่ม โดยจำ�แนก

ก�รต�มประเภทข้อมูล ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

6.1  ผลจากการสำารวจสภาพแวดล้อมทาง

 กายภาพของศูนย์การค้า และลักษณะ

 พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ   

  ก�รสำ�รวจในง�นวิจัยนีไ้ด้ทำ�ก�รสำ�รวจ

ภ�ยในศูนย์ก�รค้�จำ�นวน 4 ศูนย์ก�รค้� โดยมี

ร�ยละเอียดดังนี้

6.1.1		ผลจากการสำารวจสภาพแวดล้อมทาง  

	 กายภาพของศูนย์การค้าย่านกลางเมือง

 ผลของก�รสำ�รวจศูนย์ก�รค้�ย่�นกล�ง

เมืองประกอบไปด้วย ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ 

และศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล แกรนด์ พระร�ม 9 

 -	ด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอ�ยทุีเ่ข�้ใชบ้ริก�รภ�ยในศนูยก์�รค�้

ย่�นกล�งเมืองกรณีศึกษ�ทั้ง 2 แห่ง จ�กก�ร

สำ�รวจ พบว่� ผู้สูงอ�ยุมีส�เหตุของก�รนัง่พัก

ม�จ�กก�รรอบุตรหล�นเลือกซือ้สินค้�ภ�ยใน

ศูนย์ก�รค้� และในระหว่�งนั่งพักนั้นผู้สูงอ�ยุจะ

มีพฤติกรรมคือ ก�รนั่งมองผู้คน ก�รอ่�นหนังสือ 

และพูดคุย เป็นต้น 

 - ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน

บริเวณที ่ผู ้ส ูงอายุเล ือกพักผ่อนหรือพักคอย

ภายในศูนย์การค้า

  จ�กก�รสำ�รวจ พบว่� ผู้สูงอ�ยุเลือกที่

จะน่ังพักอยู่ในบริเวณโถง (atrium) ของศนูยก์�รค�้

ในบริเวณชั้นที่มีร้�นอ�ห�รต้ังอยู่เป็นจำ�นวนม�ก 

6.1.2		ผลจากการสำารวจสภาพแวดล้อมทาง

	 กายภาพของศูนย์การค้าย่านชานเมือง

 ผลของก�รสำ�รวจศูนย์ก�รค้�ย่�นช�น 

เมืองประกอบไปดว้ย ศูนยก์�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�
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พระร�ม 3 และศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่�

ร�มอินทร�

 -	ด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอ�ยทุีเ่ข�้ใชบ้ริก�รภ�ยในศนูยก์�รค�้

ย่�นช�นเมืองกรณีศึกษ�ทั้ง 2 แห่ง จ�กก�ร

สำ�รวจ พบว่� ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่จะทำ�กิจกรรม

ส่วนใหญ่ภ�ยในศูนย์ก�รค้�คือก�รนัง่เล่นเพือ่

อ่�นหนังสือ พบปะในช่วงเวล�กล�งวันของวัน

เวล�ร�ชก�รเป็นส่วนใหญ่ 

 -	ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

บริเวณที ่ผู ้ส ูงอายุเล ือกพักผ่อนหรือพักคอย

ภายในศูนย์การค้า

 จ�กก�รสำ�รวจพบว่�บริเวณดังกล�่วจะมี

แสงสว่�งจ�กหลอดไฟฟ้�ที่ฝ้�เพด�น ซึง่พบว่�

มีแสงสว่�งที่เหม�ะสมต่อก�รทำ�กิจกรรมต�่ง ๆ 

ของผู้สูงอ�ยุ เช่น ก�รอ่�นหนังสือ ก�รทำ�ง�น

ฝีมือ ก�รพบปะพูดคุย เป็นต้น 

6.2  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู ้ส ูงอ�ยุด้�นคว�ม

พึงพอใจ คว�มต้องก�ร และข้อมูลส่วนบุคคล

จำ�นวน 18 ชุด ส�ม�รถสรุปผลได้ดังนี้

6.2.1		ผลจากการสัมภาษณ์ผู ้ส ูงอายุภายใน

	 ศูนย์การค้าย่านกลางเมือง

 -	ด้านทัศนคติ	พฤติกรรมของผู้สูงอายุ

 จ�กก�รสัมภ�ษณ ์พบว�่ ผู้สูงอ�ยจุะห�ที่

นัง่พักเพือ่ให้บุตรหล�นแยกตัวออกไปเลือกซือ้

สินค้� ส�เหตุที่ผู้สูงอ�ยุเลือกที่จะนัง่พักนัน้เป็น

เพร�ะไม่อย�กร่วมเดินเลือกซือ้สินค้�กับบุตร

หล�นเพร�ะเกรงว่�จะมีอ�ก�รเมือ่ยล้�เกิดขึน้

และส่งผลใหบุ้ตรหล�นเลือกซ้ือสินค�้ไดไ้ม่สะดวก 

โดยจะอ�ศัยนั่งอ่�นหนังสือ และมองผู้คนใน

ระหว่�งนั่งพักเป็นส่วนใหญ่

 -	ดา้นความต้องการ	และความรู้สึกที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณที่ผู้สูงอายุนัง่

พักผ่อนหรือพักคอย

 ผู้สูงอ�ยุม ีคว�มรู้สึกว่�ที่นั่งพักที่ท�ง

ศูนย์ก�รค้�จัดเตรียมไว้บริก�รน้อยมีค่อนข้�ง

น้อย โดยบริเวณที่ผู้สูงอ�ยุนิยมเลือกนัง่พักนัน้

ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับโถง (atrium) 

ซึง่ในบริเวณดังกล่�วจะมีแสงสว่�งจ�กทั้งแสง

สว่�งจ�กธรรมช�ติที่ส่องผ่�นช่องแสงที่หลังค� 

(sky light) 

6.2.2	 ผลจากการสัมภาษณ์ผู ้ส ูงอายุภายใน

	 ศูนย์การค้าย่านชานเมือง

 -	ด้านทัศนคติ	พฤติกรรมของผู้สูงอายุ

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ พบว่� ผู้สูงอ�ยุจะเดิน

ท�งม�ยังศูนย์ก�รค้�เพียงลำ�พังเป็นส่วนใหญ่ใน

ช่วงกล�งวันของวันและเวล�ร�ชก�รโดยจุด

ประสงค์หลักที่ผู้สูงอ�ยุเดินท�งม�ยังศูนย์ก�รค้�

คือ จะเดินท�งม�เพือ่นัง่พักผ่อน พบปะพูดคุย 

ในช่วงเวล�กล�งวัน

 -	ดา้นความต้องการ	และความรู้สึกที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณที่ผู้สูงอายุนัง่

พักผ่อนหรือพักคอย

 ผู้สูงอ�ยุม ีคว�มรู้สึกว่�ที่นั่งพักที่ท�ง

ศูนย์ก�รค้�จัดเตรียมไว้บริก�รมีค่อนข้�งน้อย มี

บรรย�ก�ศที่เป็นกันเองส�ม�รถนั่งพักได้เป็น

ระยะเวล�น�น โดยไม่ต้องรูส้ึกว่�ต้องเกรงใจ

เจ้�ของสถ�นที่ ร้�นค้� หรือเป็นก�รม�รบกวน 

6.3  ผลจากแบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วน

 บุคคล ทัศนคติ พฤติกรรม ความต้องการ

 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก จำ�นวน 100 ชุด

 ผลจ�กแบบสอบถ�มส�ม�รถร�ยง�นผล

ได้ดังต่อไปนี้

 ผู้สูงอ�ยทุี่ตอบแบบสอบถ�มเป็นเพศช�ย

และหญิงจำ�นวนเท�่กัน คอื ช�ย 50 คน และหญิง 

50 คน มีช่วงอ�ยุที่ม�กที่สุด คือ 61 ถึง 70 ปี 
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จำ�นวน 45 คน มีระดับก�รศึกษ�ม�กที่สุด คือ

ระดับปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�จำ�นวน 42 คน 

อ�ชพีเดมิส่วนใหญ่ คอื รับร�ชก�ร 44 คน มีแหล่ง

ที่ม�ของร�ยได้ในปัจจุบันม�กที่สุด คือ บำ�เหน็จ

และบำ�น�ญจำ�นวน 49 คน มีอัตร�ร�ยได้ต่อ

เดือนม�กที่สุด คือ 10,001 ถึง 20,000 บ�ทต่อ

เดือนจำ�นวน 29 คน มีคว�มพึงพอใจท�งฐ�นะ

ก�รเงินในปัจจุบันม�กที่สุด คือ เพียงพอจำ�นวน 

89 คน รองลงม�ไม่เพียงพอจำ�นวน 11 คน มีก�ร

ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในก�รเดินท�งม�กที่สุด คือ 

ไม่ใช้ จำ�นวน 99 คน รองลงม� คือ ใช่ จำ�นวน 1 

คน ผู้สูงอ�ยุเดินท�งม�ยังศูนย์ก�รค้�ส่วนใหญ่

ด้วยรถยนต์ส่วนตัวจำ�นวน 76 คน ช่องท�งที่ผู้

สูงอ�ยุเดินท�งเข้�สู่ศูนย์ก�รค้�ม�กที่สุด คือ 

ประตูด้�นล�นจอดรถ จำ�นวน 53 คน ระยะเวล�

ที่ผู้สูงอ�ยุใช้ภ�ยในศูนย์ก�รค้�ม�กที่สุด คือ 3 

– 4 ชั่วโมง จำ�นวน 54 คน มีจุดประสงค์ในก�ร

เดินท�งม�ยังศูนย์ก�รค้�ของผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด

คือ รับประท�นอ�ห�รจำ�นวน 45 คน งบประม�ณ

ค่�ใช้จ่�ยของผู ้ส ูงอ�ยุในก�รใช้จ่�ยภ�ยใน

ศนูย์ก�รค�้ต่อคร้ังม�กที่สุด คอื 500 - 1,000 บ�ท 

จำ�นวน 30 คน มีคว�มต้องก�รด้�นพื้นที่พักผ่อน

หรือพักคอยของผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด คือ มีคว�ม

ต้องก�ร 99 คน และมีคว�มไม่ต้องก�ร 1 คน ด�้น

ทีน่ัง่ผูส้งูอ�ยมีุคว�มต้องก�รโซฟ�เดี่ยวมีโต๊ะข้�ง 

(armchair) เป็นจำ�นวนม�กที่สุด โดยมีจำ�นวน      

ร้อยละ 42

7.  การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

 บริเวณที่เหม�ะสมแก่ก�รกำ�หนดเป็นพ้ืนที่

ให้บริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุภ�ยในศูนย์ก�รค้� คือ 

บริเวณโถง (atrium) ชั้นบริเวณชั้นที่มีร้�นอ�ห�ร

เป็นจำ�นวนม�ก สำ�หรับศูนย์ก�รค้�ย่�นกล�งเมือง 

และบริเวณใกล้ศูนย์อ�ห�รหลักของศูนย์ก�รค้� 

สำ�หรับศูนย์ก�รค้�ย่�นช�นเมือง ก�รจัดว�ง

เคร่ืองควรคำ�นึงถึงก�รสัญจรสำ�หรับผู้สูงอ�ยทุีน่ัง่

รถเข็น (wheelchair) อย่�งน้อย 0.90 ม. รวมทั้ง

เครือ่งเรือนควรออกแบบให้ผู้สูงอ�ยุที่นั่งรถเข็น 

(wheelchair) ส�ม�รถใช้ง�นรวมกันได้ เช่น มี

คว�มสูง 0.75 ม. ลึก 0.60 ม. (คู่มือก�รออกแบบ

สภ�พแวดล้อมสำ�หรับคนพิก�ร และคนทกุวยั, น.

39) มีก�รจัดบริก�รเครื่องดื่ม หนังสืออ่�นเล่น 

บริก�รแก่ผู้สูงอ�ยุ
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บทคัดย่อ 

   ก�รใช้แบบม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งเดียวกันในโรงพย�บ�ลสังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ที่ถูกนำ�

ไปใชใ้นก�รสร้�งอ�ค�รโรงพย�บ�ลทั่วประเทศโดยไม่ไดค้ำ�นึงถึงพฤติกรรมของผู้ใชอ้�ค�รในแต่ละทอ้ง

ถิ่น โดยเฉพ�ะในโรงพย�บ�ลรัฐที่อยู่ในต่�งจังหวัดอ�จก่อให้เกิดปัญห�ตั้งแต่ลักษณะผังพื้นที่ไม่เอื้อให้

ผู้ป่วยไปถึงเป้�หม�ยไดง้�่ยเพร�ะหลงท�ง และผู้ใหบ้ริก�รอ�จต้องทำ�หน้�ที่เพ่ิมข้ึนในก�รช้ีบอกท�งถึง

แม้จะมีป้�ยบอกท�งแล้วก็ต�ม ซ่ึงอ�จส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของผู้ใหบ้ริก�รและผู้ป่วยใน

ก�รค้นห�เส้นท�งไปยังส่วนต่�งๆ ของอ�ค�รได้ไม่ดีเท่�ที่ควร ก�รวิจัยนี้จึงต้องก�รสร้�งแนวท�งก�ร

ปรับปรุงเชิงพืน้ที่และระบบก�รติดตัง้ป�้ยสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมก�รค้นห�เส้นท�งให้มีประสิทธิภ�พม�ก

ขึ้นภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพย�บ�ลมห�ส�รค�ม โดยเน้นก�รค้นห�เส้นท�งจ�กองค์ประกอบเชิง

พื้นที่กับป้�ยสัญลักษณ์ภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอกในตึกผู้ป่วยนอกโรงพย�บ�ลมห�ส�รค�มจ�กกลุม่

ตัวอย่�งคือผู้ใช้บริก�รที่ไม่เคยม�ใช้บริก�รที่แผนกตรวจโรคต่�งๆ ในชั้น 2 ด้วยก�รเก็บข้อมูลจ�กก�ร

สัมภ�ษณ์และสังเกตพฤติกรรมก�รใช้เส้นท�งภ�ยในอ�ค�ร จ�กเส้นท�งเข้�หลักของตึก 3 เส้นท�ง 

เส้นท�งละ 30 ตัวอย่�ง แล้วทำ�ก�รออกแบบป้�ยต�มทฤษฎีและแนวคิดก�รออกแบบระบบป้�ย

สัญลักษณ์และนำ�ไปติดตัง้ในตำ�แหน่งที ่มีปัญห�จ�กก�รวิเคร�ะห์ในขัน้ต้น เพือ่ทำ�ก�รทดสอบ

ประสิทธิภ�พในก�รคน้ห�ท�งเส้นท�งจ�กป้�ยที่ติดต้ังข้ึนม�ใหม่กับอ�ส�สมัครที่ไม่เคยม�โรงพย�บ�ล

แหง่น้ี ซ่ึงผลก�รศกึษ�ก�รคน้ห�เส้นท�ง พบว�่ องคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่และระบบป้�ยสัญลักษณเ์ส้นท�ง

ท�งสัญจรหลักในชั้นที่ 1 ก่อนไปสู่เป้�หม�ยของท�งข้ึนในชั้นที่ 2 มีจดุที่เป็นปัญห�และส่งผลใหเ้กิดก�ร

เลี้ยวผิด หยุดมอง เดินย้อนกลับ สอบถ�ม และควรมีป้�ยบอกท�ง ทั้งหมด 5 จุด ในตำ�แหน่งก�รตัดสิน

ใจก่อนถึงท�งแยกในเส้นท�งสัญจรของแผนกผู้ป่วยนอก ซึง่ผลจ�กก�รออกแบบป้�ยสัญลักษณ์และ

ก�รนำ�ไปว�งไวใ้นตำ�แหน่งที่วเิคร�ะหไ์วแ้ล้วจะส่งผลทำ�ใหผู้้ใชบ้รกิ�รภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพย�บ�ล

มห�ส�รค�มค้นห�เส้นท�งได้ง่�ยและรวดเร็วขึ้น 
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Abstract 

 The standardized layout plan of hospitals under the service of Ministry of Public Health 

of Thailand which is applied to the architecture of every state hospital does not concern user 

behaviors in different local areas. Provincial state hospitals in particular share similar layout plan 

problems which do not support patients’ wayfinding. Facilitators have further duties regarding 

direction indication despite signages, which affect facilitators’ performance on important affairs 

and patients’ wayfinding to reach other parts of the building. This research aims to suggest a 

model of spatial compositions and signage improvement which can enhance the efficiency 

of wayfinding within the outpatient department of Mahasarakham Hospital. The research 

focuses on wayfinding using spatial compositions and signage in the outpatient department of 

Mahasarakham Hospital. The samples included patients who had never been to the diagnostic 

department on the second floor. The method was to gather information via interviews and to 

observe user behaviors on routes from three main entrances of the building, 30 users per route. 

New signages were designed according to theories of signage design and located at locations 

which require improvement in accordance with the preliminary analysis. The efficiency of 

wayfinding using the new signages was tested with volunteers who had never been to the 

hospital. The study found that spatial compositions and signage on the main route of  the first 

floor which lead to the second floor of Mahasarakham Hospital had confusing spots leading to 

wrong turning, pausing, returning, and query. Five new signs were required to locate at the 

decision point before a junction on route within the outpatient department. The outcome of 

designing and locating signs at the analyzed spots lead to users’ higher efficiency of wayfinding 

within the outpatient department of Mahasarakham Hospital.  

คำาสำาคัญ (Keywords): องค์ประกอบเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Compositions), ระบบป้�ยสัญลักษณ์ (Signage), 

ก�รค้นห�ท�ง (Wayfinding), แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)
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1. ความสำาคัญและที่มาของปัญหา

 โรงพย�บ�ลเป็นองค์กรที ่มีขน�ดใหญ่ 

ระบบป้�ยสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึง่ของระบบ

นำ�ท�ง (Wayfinding System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วย

นำ�ท�งให้คนไปถึงที่หม�ยเมือ่อยู่ในพืน้ที่ขน�ด

ใหญ่และซับซ้อน โดยก�รใช้ระบบภ�พชี้นำ�ท�ง 

(Directional Graphic System) (เอื้อเอ็นดู, 2543, 

น.16 ) สำ�หรับประเด็นปัญห�ในก�รศึกษ�ครั้งนี้

โรงพย�บ�ลซึง่มีองค์ประกอบเชิงพืน้ที่ที่มีขน�ด

ใหญ่ผังพืน้ภ�ยในอ�ค�รอ�จมีปัญห�และปัจจัย

หล�ยๆ อย่�งที่เกิดขึน้ในลักษณะของรูปแบบ

พืน้ที่ใช้สอยภ�ยในอ�ค�ร ซึง่องค์ประกอบเชิง

พ้ืนที่ในที่น้ีหม�ยถึง พ้ืนที่ท�งก�ยภ�พแต่ละพ้ืนที่

ม ีก ิจกรรมที ่คนในสังคมมีปฏิส ัมพันธ์ก ันต�ม

ประเภทของพืน้ที ่น ัน้ๆ และมีคว�มสัมพันธ์

ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่ใดๆ ก่อใหเ้กิดเป็นองคป์ระกอบ

เชิงพืน้ที่และจ�กป้�ยสัญลักษณ์ที่จะนำ�ท�งให้

พวกเข�ไปถึงจุดหม�ยได้อย่�งง่�ยด�ย แต่ป้�ย

สัญลักษณ์ที่มีอยู่เดิม ไม่ได้รับก�รพัฒน�เครือ่ง 

หม�ยส ัญล ักษณ์และก�รต ิดต ัง้ ระบบป ้�ย

สัญลักษณ ์ในก�รพัฒน�ปรับแก้แต่ละคร้ังทำ�โดย

ใช้ประสบก�รณ์ข�ดทฤษฎีรองรับทำ�ให้ก�รสื่อ

คว�มหม�ยในระบบที่มีอยู่เดมิไม่ส�ม�รถบ่งบอก

คว�มหม�ยได้ ซึ่งทำ�ให้ผู้ม�ใช้บริก�ร โดยเฉพ�ะ

ผู้ม�รบับริก�รใหม่ จะมีคว�มสับสนในเส้นท�ง 

และต้องเสียเวล�ก�รเดนิท�งคน้ห�สถ�นที่แต่ละ

แหง่ในโรงพย�บ�ล ห�กระบบก�รใหข้้อมูลนำ�ท�ง

ข�ดประสทิธิภ�พแล้วจะส่งผลกระทบม�กม�ย 

เช่น ทำ�ให้ผู้ใช้บริก�รม�ไม่ตรงเวล�ที่นัดหม�ย 

เกิดอ�รมณ์ฉุนเฉียว มีคว�มเครียด และในที่สุด

เจ้�หน้�ที ่จะต้องใช้เวล�ส่วนม�กในก�รบอก

ทิศท�ง

2. จุดประสงค์ของการศึกษา

 2.1  เพ่ือศกึษ�องคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่และ

ระบบก�รติดตัง้ป้�ยสัญลักษณ์ภ�ยในแผนกผู้

ป่วยนอกในโรงพย�บ�ลของรัฐ

 2.2  เพือ่ศึกษ�ผลกระทบของก�รจัด

องค์ประกอบเชิงพืน้ที ่และป�้ยสัญลักษณ์ที ่ม ี

ต่อก�รค้นห�เส้นท�งภ�ยในอ�ค�รผู้ป่วยนอก

โรงพย�บ�ลมห�ส�รค�ม

 2.3  เพือ่เสนอแนวท�งก�รปรับปรุงเชิง

พ้ืนที่และระบบป้�ยสัญลักษณท์ี่ส่งเสริมก�รคน้ห�

เส้นท�งที่มีประสิทธิภ�พ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 3.1  ทร�บถึงองค์ประกอบเชิงพืน้ที่และ

ระบบก�รติดตัง้ป้�ยสัญลักษณ์ของแผนกผู้ป่วย

นอกในโรงพย�บ�ลของรัฐ

 3.2  ทร�บถึงองค์ประกอบเชิงพืน้ที่และ

ป�้ยสัญลักษณใ์นก�รคน้ห�เส้นท�งภ�ยในแผนก

ผู้ป่วยนอก

 3.3  ทร�บถึงแนวท�งก�รปรับปรุงเชิง

พ้ืนที่และระบบป้�ยสัญลักษณท์ี่ส่งเสริมก�รคน้ห�

เส้นท�งที่มีประสิทธิภ�พภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอก

ในโรงพย�บ�ลของรัฐ

4. ระเบียบวิธีวิจัย

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 4.1.1 กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ทำ�แบบสัมภ�ษณ์

และสังเกตพฤติกรรม โดยก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�ง

จะใช้กลุม่ตัวอย่�งผู้ที่ไม่เคยม�ใช้บริก�ร 3 เส้น

ท�ง เส้นท�งละ 30 คน รวมทั้งหมด 90 คน

 4.1.2 กลุม่ตัวอย่�งที่ใช้ทำ�ก�รทดสอบ

พฤติกรรมก�รค้นห�เส้นท�งจ�กก�รออกแบบ

ระบบป้�ยสัญลักษณ์ขึน้ม�ใหม่ภ�ยในแผนก
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ผู้ป่วยนอก จะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นอ�ส�

สมัครในก�รทดสอบและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยม�

โรงพย�บ�ลมห�ส�รค�มม�ก่อนเลย จะทดสอบ

เส้นท�งทีม่คีว�มซับซ้อนม�กที่สุด 2 เส้นท�ง เส้น

ท�งละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 4.2.1 แบบสัมภ�ษณ์และแบบสังเกต

พฤติกรรม ผู้ท่ีม�ใช้บริก�รภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอก 

 4.2.2 ก�รออกแบบป�้ยสัญลักษณ์ คือ 

ก�รศกึษ�เอกส�รและง�นวจิยัที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ

ก�รออกแบบระบบป้�ยสัญลักษณ ์แล้วนำ�ทฤษฎี

ม�ออกแบบป้�ยสัญลักษณ์เพือ่จะนำ�ไปติดตัง้ใน

ตำ�แหน่งที่ส่งผลต่อก�รค้นห�เส้นท�ง 

 4.2.3 แบบทดสอบ  จะทดสอบโดยอ�ส�

สมัคร 2 เส้นท�งที่มีค่� ICD ม�กที่สุดเพื่อศึกษ�

ผังพฤติกรรมก�รใช้เส้นท�งของแต่ละเส้นท�ง 

เริม่ทดสอบเส้นท�งทีละเส้นท�ง โดยผู้วิจัยเป็น

ผู้บอกจุดหม�ยในแต่ละเส้นท�ง แล้วเดินต�ม

พร้อมสังเกตพฤติกรรมห�ท�งและจบัเวล� ทำ�จน

ครบต�มที่กำ�หนดไว้ในแต่เส้นท�ง โดยจะสังเกต

พฤติกรรมในระหว่�งก�รเดินว่�มีพฤติกรรม

อย่�งไร เช่น เลี้ยวผิด เดินย้อนกลับ หยุดมองห� 

และสอบถ�ม ผู้วิจัยจะเดินต�มเป็นระยะเพื่อทำ�

เครือ่งสัญลักษณ์ในผังพฤติกรรมก�รใช้เส้นท�ง 

จะเริม่ก�รศึกษ�ผังพฤติกรรมจะทำ�ก�รจับเวล�

ตัง้แตท่�งเข้�จนจดุหม�ยถึงว�่สิน้สดุตอ่ก�รศกึษ�

ต่อ 1 คน ทำ�จนครบต�มจำ�นวน 

4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล

 4.3.1 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเชิงคุณภ�พที่ผู้

วิจัยได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์และแบบสังเกตผัง

พฤติกรรม โดยก�รถ่�ยภ�พและจดบันทกึม�สรุป

ข้อมูลที่มีประเดน็ที่สำ�คญัในหวัข้อที่เก่ียวกับองค์

ประกอบผังพื้นและระบบป้�ยสัญลักษณ์ เพื่อนำ�

ม�สรุปเพื่อห�เกณฑ์ในก�รปรับปรุง

 4.3.2 ก�รวเิคร�ะหข้์อมูลจ�กแบบทดสอบ

ก�รค้นห�เส้นท�งภ�ยในอ�ค�รผู้ป่วยนอกจ�ก

ก�รออกแบบป้�ยสัญลักษณใ์หม่ในองคป์ระกอบ

เชิงพืน้ที ่เดิมของโรงพย�บ�ล วิเคร�ะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติพรรณน�  โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�ง

สถิติจ�กคอมพิวเตอร์ เพือ่วิเคร�ะห์ด้วยคว�มถี่

ร้อยละ ค่�เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนม�ตรฐ�น และ

คว�มแปรปรวนสองท�งดว้ยวธีิ Two-way Anova 

เพือ่วิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปรต้นที่

เป็นตัวทดลองจำ�นวน 2 ตัวกับตัวแปรต�ม  

5.  วิเคราะห์ผลการศึกษา

 5.1 วิเคร�ะห์ข ้อมูลทั ่วไปของผู ้ม�ใช้

บริก�รเส้นท�งที่ 1 2 และ 3 รวมทั้งหมดจำ�นวน 

90 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงม�กกว่�เพศช�ย 

มีอ�ยุอยู่ในช่วงระหว่�ง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 

28.9 เป็นส่วนใหญ่ อ�ชีพผู้ใช้บริก�รส่วนใหญ่

ประกอบอ�ชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.0 

ระดบัก�รศกึษ�ส่วนใหญ่มีระดบัก�รศกึษ�ต่ำ�กว�่

ปริญญ�ตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 พฤติกรรมก�ร

ค้นห�เส้นท�งภ�ยในอ�ค�รผู้ป่วยนอกคนส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมก�รหยุดและมองห� คิดเป็น

ร้อยละ 98.9 สอบถ�ม คิดเป็นร้อยละ 76.7 เลี้ยว

ผดิคดิเป็นร้อยละ 52.2 และเดนิยอ้นกลับ คดิเป็น

ร้อยละ 45.6 ต�มลำ�ดับ

 5.2 วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กแบบทดสอบก�ร

ค้นห�เส้นท�งภ�ยในอ�ค�รผู้ป่วยนอกกับป้�ย

สัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่ โดยได้นำ�ข้อมูลจ�ก

เอกส�รและง�นวิจัยที ่เกีย่วข้องเกีย่วกับก�ร

ออกแบบระบบป้�ยสัญลักษณ์  นำ�ม�ออกแบบ

ป้�ยสัญลักษณ์ใหม่โดยมีร�ยละเอียดต่�งๆ เช่น 

รูปร่�ง ตัวอกัษร สี ก�รจดัว�ง และภ�พสัญลักษณ ์
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(วุฒิชัย, 2553) แล้วนำ�ป้�ยที่ออกแบบขึ้นม�ใหม่

ไปติดตัง้ทั้งหมด 5 จุด ในตำ�แหน่งก�รตัดสินใจ

ก่อนถึงท�งแยกในเส้นท�งสัญจรของแผนกผู้ป่วย

นอกเพื่อทำ�ก�รเก็บแบบทดสอบดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1  แสดงตำ�แหน่งป้�ยที่จะนำ�ไปติดตั้งทั้งหมด 5 จุด

 ในอ�ค�รผู้ป่วยนอก

 

รูปที่ 2  แสดงก�รติดป้�ยบอกท�งที่ใช้ในก�รทดสอบใน

 ตำ�แหน่งที่ 1

 5.2.1 ก�รวิเคร�ะห์แผนผังก�รใช้เส้นท�ง

และค่� Inter-Connection Density (ICD) คือ ก�ร

คำ�นวณชว่งของคว�มซับซ้อนของรูปแบบแผนพ้ืน

และเป็นก�รวัดที่รวมตัวเลขเฉลีย่ของเส้นท�ง

ที่เป็นไปได้หนึง่ส�ม�รถใช้เวล�จ�กจุดท�งเลือก

ใด ๆ  (เช่นส่ีแยกห้องโถงท�งเดินหรือเล้ียว) ภ�ยใน 

แผนชั้นนัน้ (O’ Neill, 1991) ดังนัน้ จ�กก�ร

คำ�นวณค�่ ICD พบว�่ เส้นท�งที่ 1 ค�่ ICD เท�่กบั 

1.8 เส้นท�งที่ 2 ค่� ICD เท่�กับ 1.6 เส้นท�งที่ 

3 ค่� ICD เท่�กับ 1.83 คัดเลือกเฉพ�ะ 2 เส้น

ท�งที่มีค่� ICD ม�กที่สุด และเส้นท�งที่จะนำ�ม�

ทำ�ก�รทดสอบ คือ เส้นท�งที่ 1 เส้นท�งที่ 3

 5.2.2 ก�รวเิคร�ะหข้์อมูลคว�มแปรปรวน

สองท�งด้วยวิธี Two-way Anova พบว่� ก�ร

เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�ง ก�รเลีย้วผิด

กับก�รไม่มีป้�ยบอกท�งและมีป�้ยบอกท�งใน

เส้นท�งต่�งๆ พบว�่ ส่วนใหญ่มีก�รเล้ียวผดิก่อน

ถึงจุดหม�ยในเส้นท�งที่ 1 โดยไม่มีป้�ยบอกท�ง

คิดเป็นค่�เฉลีย่ 0.13 ครัง้ และมีป�้ยบอกท�ง 

คิดเป็นค่�เฉลี่ย 0.03 ครั้ง ในขณะที่ในเส้นท�งที่ 

3 มีก�รเลีย้วผิดก่อนถึงจุดหม�ยโดยไม่มีป้�ย 

คิดเป็นค่�เฉลีย่ 1.00 ครัง้ และมีป�้ยบอกท�ง 

คิดเป็นค่�เฉล่ีย 0.10 คร้ัง ต�มลำ�ดบั ก�รทดสอบ

คว�มแปรปรวน ซึง่ในโมเดลที่มีตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ เส้นท�ง ก�รมีป้�ย และก�รมีปฏิสัมพันธ์

ของเส้นท�งและก�รมีป้�ย และมีตัวแปรต�ม คือ

ก�รเลีย้วผิด ผลก�รทดสอบ พบว่� มีคว�ม

แปรปรวนอย่�งน้อย 1 กลุม่ต่�งกัน อย่�งมีนัย

สำ�คัญท�งสถิติ (F=8.363, p=.000) ก�รทดสอบ

คว�มแตกต่�งระหว่�งกลุ่ม พบว่� เส้นท�งที่แตก

ต่�งกันจะส่งผลต่อก�รเลีย้วผิดที ่แตกต่�งกัน 

(F=35.861, p=.000) และก�รมีป้�ยและไม่มีป้�ย

ส่งผลให้มีก�รเลีย้วผิดที่แตกต่�งกัน (F=41.167, 

p=.000) ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเส้นท�งที่

ต่�งกันและก�รมีป้�ยบอกท�งที่ต่�งกัน ส่งผลให้

มีก�รเลี้ยวผิดที่ต่�งกัน (F=26.347, p=.000)

 จ�กภ�พแสดงให้เห็นว่� ในเส้นท�งที่ 1 

เมือ่ไม่มีป้�ยบอกท�งจะพบว่�มีก�รเลีย้วผิด

ม�กกว�่เส้นท�งทีม่ปี�้ยบอกท�ง ในขณะเดยีวกับ
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เส้นท�งที่ 3 ก็พบว่� เมือ่ไม่มีป้�ยบอกท�งจะ

พบว�่ มีก�รเล้ียวผดิม�กกว�่เส้นท�งทีม่ปี�้ยบอก

ท�งเช่นกัน

        

รูปที่ 3  ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งเส้นท�งและก�รมีป้�ยบอก

 ท�งกับก�รเลี้ยวผิด

6. สรุปผลการวิจัย 

 ก�รวิจัยโดยก�รต ิดต ัง้ป ้�ยบอกท�ง

ทั้งหมด 5 จดุ ในตำ�แหน่งก�รตัดสินใจก่อนถึงท�ง

แยกในเส้นท�งสัญจรของแผนกผู้ป่วยนอก ซ่ึงผล

จ�กก�รออกแบบป�้ยสัญลักษณ์และก�รนำ�ไป

ว�งไวใ้นตำ�แหน่งที่วเิคร�ะหไ์วแ้ล้วจะส่งผลทำ�ให้

ผู้ใช้บริก�รภ�ยในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพย�บ�ล

มห�ส�รค�มค้นห�เส้นท�งได้ง่�ยและรวดเร็วขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ (O’Neill, 1991) ผลก�รทดสอบ

พบว่� ผังพืน้ที่มีคว�มซับซ้อนม�กขึน้จะทำ�ให้

ประสิทธิภ�พก�รค้นห�เส้นท�งลดลง ก�รเพิม่

ป้�ยจะเพิม่อัตร�ก�รเดินท�ง ลดก�รเลีย้วผิดได้

ถึง 50% ป้�ยที่เป็นภ�พสัญลักษณ์จะเพิม่อัตร�

ก�รเดินท�งได้ม�กที่สุด แต่ป้�ยที่เป็นคำ�พูดจะมี

ผลกับก�รลดคว�มผดิพล�ดในก�รค้นห�ท�ง เช่น 

เลีย้วผิดหรือเดินย้อนกลับ ในท�งตรงข้�มถ้�ผัง

พื้นที่มีคว�มซับซ้อนน้อยถ�้เพิ่มป้�ยบอกท�งจะ

เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภ�พก�รค้นห�ท�ง

 ในส่วนของระบบป้�ยสัญลักษณ์ พบว่� 

ป�้ยที่ออกแบบข้ึนม�ใหม่ส่งผลใหมี้ประสิทธิภ�พ

ในก�รค้นห�เส้นท�งได้เร็วขึ้น ดังนั้น ระบบป้�ย

สัญลักษณ์เหล่�นี้ส�ม�รถนำ�ไปใช้กับผังพืน้ของ

โรงพย�บ�ลในปัจจบัุนได ้หรืออ�จจะมีก�รทำ�ก�ร

ศึกษ�วิจัยในส่วนของเส้นท�งอื่นไปยังแผนก

ต่�งๆ ภ�ยในอ�ค�รผู้ป่วยนอกในง�นวิจัยครัง้

หน้�ได้ ในง�นวิจัยนี้จะนำ�ไปเป็นแนวท�งในก�ร

สร้�งองค์ประกอบเชิงพ ืน้ที ่และระบบป ้�ย

สัญลักษณข์องอ�ค�รผู้ป่วยนอกของโรงพย�บ�ล

มห�ส�รค�มได้ในอน�คตและโรงพย�บ�ลอื่น

ที่มีขน�ดและบริบทใกล้เคียงกัน
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คนเหล่�น้ี คอื เจเนอเรชั่นว�ยในปัจจบัุน ซ่ึงมีลักษณะที่โดดเดน่คอืใหค้ว�มสำ�คญักับง�นเป็นอย่�งม�ก

โดยเฉพ�ะในกรุงเทพมห�นคร จงึมักเลือกที่พักอ�ศยับริเวณใกล้เคยีงกับสถ�นที่ทำ�ง�นซ่ึงมักกระจกุตัว

อยู่ในบริเวณเขตเศรษฐกิจ (CBD-Central Business District) หรือใกล้เคยีง ดงัน้ัน เม่ือเกิดคว�มต้องก�ร

ด้�นที่อยู่อ�ศัยประกอบกับร�ค�ที่ดินที่สูงม�กทำ�ให้หน่วยพักอ�ศัยบริเวณเหล่�นี้มีขน�ดเล็ก โดยมิได้

ถูกออกแบบเพือ่ตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุม่คนดังกล�่ว ซึง่อ�จส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รใช้

ชวีติ ดงันัน้ ก�รวจิยันีจ้งึศกึษ�ลักษณะท�งก�ยภ�พของพ้ืนที่หนว่ยพักอ�ศัยขน�ดเล็กของกลุ่มตัวอย�่ง

คนเจเนอเรชั่นว�ย โดยผลก�รศกึษ� พบว�่ ลักษณะท�งก�ยภ�พของหน่วยพักอ�ศยัขน�ดเล็กของกลุ่ม

คนดังกล่�ว มีคว�มคล้�ยคลึงกัน คือ มีขน�ดเล็กโดยเฉลี่ยระหว่�ง 15-30 ตร.ม. แบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ สตูดิโอ และ 1 ห้องนอน โดยมีคว�มแตกต่�งกันในด้�นก�รใช้พืน้ที่ โดยพบว่� หน่วยพักอ�ศัย

ประเภทสตูดิโอเกิดพืน้ที่ทับซ้อนกันม�กกว่� 1 ห้องนอน เนือ่งจ�กมีขน�ดเล็กกว่�และมิได้แบ่งพืน้ที่

อย่�งเป็นสัดส่วน ซึง่ข้อมูลเหล่�นีจ้ะเป็นประโยชน์ในขัน้ตอนวิเคร�ะห์ห�แนวท�งเสนอแนะในก�ร

ออกแบบพื้นที่ภ�ยในได้ 

Abstract 

  The first-jobbers are a group of 25 to 29 year old people, who are currently classified 

as generation Y. Generation Ys have their own unique characteristics. One of the most 

important characteristics is that they highly enjoy working. Especially in Bangkok, Generation 

Ys tend to live near their workplaces in the Central Business District (CBD) or nearby. When 

the demands of residential units and land prices increase, a size of units decreases. Thus, 

residential units in CBD or nearby become too small to appropriately serve functions and 

respond to users’ needs. This affects the efficiency of the people’s lives. This research aims to 
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study the topography of the saving space and behaviors of the case study. The results found 

similarity in physical characteristics of the selected case, which were a studio or one bedroom 

type. Their saving spaces were small, which an average area was between 15 to 30 square 

meters. The studio type revealed the use of multiple spaces more than the one bedroom type 

since the studio type was smaller and did not have clear zonings. These results will be helpful 

in the interior design process.  

คำาสำาคัญ (Keywords): หน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็ก (Saving Space), กลุ่มคนวัยเร่ิมทำ�ง�น (The First-

Jobbers), เจเนอเรช่ันว�ย (Generation Y) 

1. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา 

 จ�กก�รศึกษ�แนวคิดคว�มต้องก�รที่อยู่

อ�ศัยของคนไทย พบว่� กลุม่คนที่มีช่วงอ�ยุ

ระหว่�ง 25-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นว�ย

นั้น ส่วนใหญ่เป็นวัยเริ่มต้นทำ�ง�นและส่วนม�ก

อ�ศัยอยู่เพียงคนเดียว ลักษณะสำ�คัญของคน

กลุ่มนี้ คือ เป็นกลุ่มคนที่ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง

ง�นเป็นหลักจงึเลือกที่อยู่อ�ศยัในเขต CBD หรือ

ใกล้เคยีงซ่ึงเป็นสถ�นที่ทำ�ง�นส่วนใหญ่ ดว้ยเหตุ

นี ้ จึงเกิดกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดเพือ่ลดต้นทุนใน

ก�รผลิตสินค้� คือ เพิม่ปริม�ณก�รข�ยโดยลด

พืน้ทีข่�ยใหมี้ขน�ดเล็กลง ทำ�ใหเ้กิดปัญห�ด�้นที่

อยู่อ�ศัยของคนกลุ่มนี้ คือ หน่วยพักอ�ศัยขน�ด

เล็กนัน้ๆ ไม่ได้ออกแบบให้ตอบสนองต่อคว�ม

ต้องก�รและพฤติกรรมของผู้ใช้ง�นอย่�งแท้จริง 

ดังนัน้ประเด็นที่ต้องก�รศึกษ�ในง�นวิจัยนี ้ คือ

สภ�พปัจจุบันในหน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็กของ

กลุ่มตัวอย่�ง 

 

2. คำาถามการวิจัย 

  สภ�พปัจจบัุนในหน่วยพักอ�ศยัขน�ดเล็ก

ของกลุ่มตัวอย่�งเป็นอย่�งไร 

 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพือ่ศึกษ�สภ�พปัจจุบันภ�ยในหน่วยพัก

อ�ศัยขน�ดเล็กของกลุ่มตัวอย่�ง 

 

4. ข้อตกลงเบื้องต้น 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุม่คนเจเนอเรชั่นว�ย ที่มีอ�ยุระหว่�ง 

25-29 ปี อ�ศัยอยู่คนเดียวในหน่วยพักอ�ศัย

ขน�ดเล็กไม่เกิน 30 ตร.ม. และทำ�ง�นอยู่ในเขต

กรุงเทพมห�นคร 

4.2  พื้นที่ในการศึกษา  

 ในก�รวิจัยนี้พื้นที่ในก�รศึกษ� คือ พื้นที่

ในเขตเศรษฐกิจ (CBD-central business district)  

  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

ก�รวเิคร�ะหแ์นวท�งก�รออกแบบในก�รวจิยัข้ัน

ต่อไป และเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจ เพือ่คว�ม

เข้�ใจต่อสภ�พคว�มเป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่�ง 
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6. แผนดำาเนินการวิจัย 

6.1 ขั้นตอนการวิจัย  

 ง�นวิจัยนี ้ เป ็นก�รใช้วิธ ีก�รวิจัยเชิง

สำ�รวจ โดยเริ่มจ�ก 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับง�นวิจัย 2) ศึกษ�ลักษณะท�งก�ยภ�พใน

หน่วยพักอ�ศัยของกลุม่ตัวอย่�ง จำ�นวน 10 

ตัวอย�่งโดยวธีิก�รสังเกตและจดบันทกึพร้อมก�ร

ร่�งภ�พผังพืน้และรูปตัดภ�ยในตลอดจนถ่�ย

ภ�พประกอบบันทกึสภ�พจริงเพ่ือใหส้�ม�รถเก็บ

ร�ยละเอียดได้ดียิ่งขึ้น 
 

6.2 การสรุปข้อมูล 

 สรุปข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ�ทั้งหมดและ

อภิปร�ยผลก�รศึกษ�  
 

7. การสรุปผลการศึกษา  

7.1 ข้อมูลทั่วไป 

7.1.1   ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างจากการ

สำารวจทั้งสิน้	 10	 กลุม่ตัวอย่าง เป็นเพศช�ย

จำ�นวน 2 คน คิดเป็น 20% เพศหญิง จำ�นวน 7 

คน คิดเป็น 70% และอื่นๆ จำ�นวน 1 คน คิดเป็น 

10% มีอ�ยุ 27 ปีม�กที่สุด จำ�นวน 7 คน คิดเป็น 

70% โดยทุกคนอ�ศัยอยู่คนเดียว  

7.1.2		การเลือกสถานที่ตัง้ของหน่วยพักอาศัย

และสถานที่ทำางาน	อยู่บริเวณ CBD จำ�นวน 2 

คน คิดเป็น 20 % บริเวณใกล้เคียง CBD จำ�นวน 

8 คน คิดเป็น 80% และมีสถ�นที่ทำ�ง�นอยู่

บริเวณ CBD จำ�นวน 10 คน คิดเป็น 100% 
  

7.1.3		ประเภทของหน่วยพักอาศัย	 ประเภท

สตูดิโอ จำ�นวน 8 คน คิดเป็น 80% และประเภท 

1 ห้องนอน จำ�นวน 2 คน คิดเป็น 20%

7.1.4		กรรมสิทธิ์การอยู่อาศัย 1) เช่�อยู่ ซึ่งเป็น

หน่วยพักอ�ศยัแบบสตูดโิอ จำ�นวน 8 คน คดิเป็น 

80% 2) เป็นเจ้�ของเองซึง่เป็นหน่วยพักอ�ศัย

แบบ 1  ห้องนอน จำ�นวน 2 คน คิดเป็น 20%  

7.2  ประเภทและขนาดของหน่วยพักอาศัย 

 กรณีศึกษ� 10 ตัวอย่�งซึ่งมีลักษณะก�ร

จัดว�งผังพืน้ ดังรูปที่ 1 ส�ม�รถแบ่งประเภท

หน่วยพักอ�ศัยเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท

สตูดโิอมีขน�ดโดยเฉล่ีย 15.34 ตร.ม. ส่วน 1 หอ้ง

นอนมีขน�ดโดยเฉลี่ย 28.75 ตร.ม. คว�มสูงฝ้�

เพด�นมีขน�ดโดยเฉลี่ย 2.4 เมตร ดังต�ร�งที่ 1 

ตารางที่ 1 ขน�ดหน่วยพักอ�ศัยของกรณีศึกษ�

 

7.3 สัดส่วนพื้นที่การใช้งาน 

 พบว�่ หน่วยพักอ�ศยัประเภท 1 หอ้งนอน

มีพื้นที่ว่�งและพืน้ที ่นอนม�กกว่�เนือ่งจ�กมี

ขน�ดใหญ่กว�่และมีก�รแบ่งพ้ืนที่นอนอย�่งเป็น

สัดส่วนโดยวิธีกั้นผนัง ดังต�ร�งที่ 2 
 

7.4  การจัดวางผังพื้น 

 แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ก�รจัดว�ง

ผังแนวนอนในหน่วยพักอ�ศัยประเภทสตูดิโอ

แบบที่ 1 มีก�รจัดว�งผังในลักษณะที่พืน้ที่นอน

อยู ่ติดกับท�งเข้� ส่วนพืน้ที ่ห้องน้ ำ�และพืน้ที ่

ระเบียงอยู่ติดกับภ�ยนอกอ�ค�ร 2) ก�รจัดว�ง
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หน่วยพักอ�ศยัประเภท 1 หอ้งนอน มีก�รจดัว�ง

ผังในลักษณะที่พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่

ทำ�ง�น พืน้ที่ทำ�อ�ห�ร อยู่ติดกับท�งเข้�และ

พ้ืนที่หอ้งน้ำ�อยู่ใกล้กัน ส่วนพ้ืนที่นอนจะแยกต่�ง

ห�ก ส่วนพืน้ที่ระเบียงจะติดกับภ�ยนอกอ�ค�ร 

ดังรูปที่ 2 

7.5  การใช้พื้นที่ในแนวตั้ง 

 ทั้งสองประเภทใช้ง�นในแนวตัง้ในระดับ

ต่ำ�กว่� 2 เมตร เป็นส่วนใหญ่ในประเภทสตูดิโอ

ใช้พืน้ที่ในแนวตัง้น้อยกว่�ประเภท 1 ห้องนอน

เนื่องจ�กมิได้มีพื้นที่รองรับ ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 1 ผังพื้นของกรณีศึกษ� 10 ตัวอย่�ง

ตารางที่ 2 สัดส่วนพื้นที่ใช้ง�นของกรณีศึกษ�

รูปที่ 2 ลักษณะก�รจัดว�งผังของกรณีศึกษ�  

ผังแนวนอนในหน่วยพักอ�ศัยประเภทสตูดิโอ

แบบที่ 2 มีจดัว�งผงัในลักษณะที่พ้ืนที่หอ้งน้ำ�และ

พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่ทำ�ง�น อยู่ติด

กับท�งเข้� ส่วนพ้ืนที่นอนและพ้ืนที่ระเบียงอยู่ติด

กับภ�ยนอกอ�ค�ร 3) ก�รจัดว�งผังแนวนอนใน
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      หมายเหตุ เส้นประในรูปแสดงคว�มสูงที่ระดับ 2 เมตร

รูปที่ 3 ลักษณะก�รใช้พื้นที่ในแนวตั้งของกรณีศึกษ� 

7.6  พื้นที่นอน  

 เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่พบบ่อย 3 อันดับแรก

คือ พื้นที่นอน พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่เก็บของมีขน�ด 

5 ฟุต เป็นส่วนใหญ่โดยพื้นที่ใต้เตียงแบบเปิดโล่ง

ถูกใช้ง�นเป็นพื้นที่เก็บของ 
 

7.7  แสงสว่างภายใน 

 พบว�่ ใชแ้สงสีข�วชนิดไฟฟลูออเรสเซนต์

ทั้งหมด ปัญห�ที่พบ คอื หน่วยพักอ�ศยัส่วนใหญ่

จำ�เป็นต้องเปิดไฟในเวล�กล�งวนั เน่ืองจ�กไดรั้บ

แสงธรรมช�ติไม่เพียงพอ 

7.8  ตำาแหน่งและจำานวนปลั๊กและสวิชต์ 

 ปัญห�ที่พบ คือ ตำ�แหน่งของปลัก๊ถูก

เฟอร์นิเจอร์บดบังทำ�ให้ใช้ง�นไม่สะดวกและมี

จำ�นวนไม่เพียงพอในพื้นที่ทำ�ง�นและพื้นที่นอน 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลก�รศกึษ�ที่ไดจ้�กง�นวจิยัชิ้นน้ี พบว�่

หน่วยพักอ�ศยัของกลุ่มตัวอย�่งมี 2 ประเภท คอื

หน่วยพักอ�ศัยประเภทสตูดิโอและประเภท 1 

หอ้งนอน ซ่ึงมีคว�มแตกต่�งกันในเร่ืองของขน�ด 

ก�รจัดว�งผังในแนวนอนและแนวตั้ง แต่มีคว�ม

สอดคล้องกันในเรือ่งคว�มต้องก�รพื้นที่ใช้ง�นที่

เท่�เทียมกัน ปัญห�ที่พบเรือ่งแสงธรรมช�ติไม่

เพียงพอและตำ�แหน่งกับจำ�นวนปล๊ักไม่สอดคล้อง

กับพื้นที่ใช้ง�น ส่วนพืน้ที ่ทับซ้อนมักเกิดขึน้

บริเวณเตียง เนือ่งจ�กเกิดพืน้ที่ใช้ง�นที่หล�ก

หล�ย โดยส�ม�รถนำ�ข้อมูลจ�กก�รวิจัยนีเ้ป็น

ข้อมูลเบื้องต้นในก�รวิเคร�ะห์หลักก�รออกแบบ

หน่วยพักอ�ศัยขน�ดเล็กสำ�หรับกลุม่ตัวอย่�งใน

ขั้นต่อไปได้ 
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สร้�งสรรค ์อุตส�หกรรมโฆษณ�ไดรั้บก�รยอมรับจ�กหล�กหล�ยแนวคิดว�่เป็นอตุส�หกรรมสร้�งสรรค์ 

ดังนั้น ง�นวิจัยชิ้นนี้จึงเน้นศึกษ�กลุ่มคนที่ทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณ� ซึง่ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์ของบุคล�กร โดยสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นถือเป็นปัจจัยหนึง่

ที่มีผลต่อก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์ ง�นวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่ศึกษ�พฤติกรรมคว�ม

ต้องก�ร และศกึษ�คว�มสัมพันธ์ระหว�่งสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยในกับก�รทำ�ง�นเชงิคว�มคดิ

สร้�งสรรค์ของกลุม่คนดังกล�่ว ง�นวิจัยชิ้นนีเ้ป็นง�นวิจัยเชิงสำ�รวจที่ใช้เทคนิคเชิงคุณภ�พ โดยเก็บ

ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ ถ่�ยภ�พ และสังเกต ภ�ยในบริษัทตวัแทนโฆษณ� 2 แหง่ เพ่ือศึกษ�สภ�พแวดล้อม

ก�รทำ�ง�นท�งก�ยภ�พ นอกจ�กนี้ ยังมีก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มคนที่ทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ จำ�นวน 15 คน 

จ�กบริษัทตัวแทนโฆษณ� 5 แหง่ เพ่ือศกึษ�พฤติกรรม และคว�มต้องก�รของกลุ่มดงักล่�ว เม่ือนำ�ข้อมูล

ด�้นพฤติกรรม และคว�มต้องก�รม�วเิคร�ะหร่์วมกับข้อมลูด�้นสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยใน ร่วม

กับทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่วข้องกับกระบวนก�รสร้�งสรรค์ จะนำ�ไปสูแ่นวท�งก�รออกแบบสภ�พ

แวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยใน เพือ่ส่งเสริมก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร�้งสรรค์ โดยผลก�รวิจัย พบว่� 

พฤติกรรมและคว�มต้องก�รของกลุม่ตัวอย่�งในช่วงคิดสร้�งสรรค์ผลง�น มักออกไปภ�ยนอก หรือมี

ก�รย้�ยสถ�นที่อยู่เสมอ โดยให้เหตุผลว่�เป็นก�รเปลี่ยนบรรย�ก�ศ ได้เจอสิ่งแปลกใหม่ ก่อให้เกิดแรง

บันด�ลใจ สภ�พแวดล้อมภ�ยในจึงควรมีก�รเชื่อมต่อระหว่�งพื้นที่ภ�ยในและพื้นทีภ่�ยนอกที่ส�ม�รถ

มองเห็นก�รเคลือ่นไหว มีก�รเปลีย่นแปลงและรับรูถ้ึงบรรย�ก�ศของชีวิต อันจะนำ�ไปสูก่�รส่งเสริม

ก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์
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Abstract 

 A creative business focuses on divergent thinking ability and innovation. A group of 

creative businesses is called a creative industry. The advertising industry has been widely 

accepted as one of the creative industries. Thus, the present research study focuses on a group 

of people called “creatives” who work and produce creative outcomes in the advertising 

industry. An advertising agency as a creative business often tries hard to enhance creativity of 

employees. The physical environment is one of the most important factors influencing 

employees’ level of creativity. This research aims to study behaviors and needs of the people 

who work in creative advertising agencies as well as relationships between the interior physical 

environment and creative work process. The methodology employed the survey research with 

qualitative techniques including data collection from surveys, photographs and observations 

from 2 selected advertising agencies to examine the physical work environments. In addition, 

there were interviews 15 creative from 5 advertising agencies to explore their behaviors and 

requirements. Then, the researcher analyzed the behaviors and requirements in conjunction with 

the interior physical environments as well as theories and concepts related to the creative 

process. The results suggested the guidelines to design interior physical environments for 

enhancing creative work process of in the advertising agency. Overall, the sample preferred 

working outside or changing their workplaces when they tried to generate creative ideas; an 

irregular work environment could be inspiring. Thus, interior physical environments should be 

designed to connect to outside, reflect some movements and people’s lives, which help to 

enhance creative work process.

คำาสำาคัญ (Keywords): ก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์ (Interior Physical Environment), สภ�พ

แวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยใน (Creative Work Process), บริษัทตัวแทนโฆษณ� (Advertising Agency)
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1.  ที่มาและความสำาคัญของงานวิจัย

 ปัจจุบันคว�มคิดสร้�งสรรค์มีผลต่อก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอุตส�หกรรมโฆษณ�ได้รับ

ก�รยอมรับจ�กหล�กหล�ยแนวคิดให้เป็นอุตส�ห- 

กรรมสร้�งสรรค์ที่มีผลสำ�คัญต่อเศรษฐกิจ อีกทั้ง

กลุม่คนทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ ในบริษัทตัวแทน

โฆษณ� ยังจัดเป็นกลุ่มคนทำ�ง�นสร้�งสรรค์แกน

หลัก ซ่ึงทำ�ง�นสร้�งสรรคป์ระเภทก�รผลิตส่ิงใหม่ 

โดยผลผลิตที่ออกม�จะมีประโยชน์ในวงกว้�ง

 สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นนัน้ถือว่�เป็น

ปัจจัยหนึง่ที ่มีอิทธิพลต่อระดับคว�มคิดสร้�ง 

สรรค์ โดยมีก�รศึกษ�พบว่� สภ�พแวดล้อมท�ง

ก�ยภ�พที่เหม�ะสมส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รเกิดคว�ม

คิดสร้�งสรรค์ในพื้นที่ทำ�ง�นได้ (Bryant, 2012)

 ง�นวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พกับกระบวนก�ร

ทำ�ง�นเชิงสร�้งสรรค์ของกลุม่คนทำ�ง�นฝ่�ย

สร้�งสรรค์ในบริษทัตัวแทนโฆษณ� โดยผลทีไ่ด้

จะนำ�ม�เสนอเป็นแนวท�งก�รออกแบบสภ�พ

แวดล้อมก�รทำ�ง�นท�งก�ยภ�พ เพ่ือส่งเสริมก�ร

ทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2.1 เพื่อศึกษ�พฤติกรรม คว�มต้องก�ร

ของกลุม่คนที ่ทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ในบริษัท

ตัวแทนโฆษณ� 

 2.2  เพือ่ศึกษ�คว�มสัมพันธ ์ระหว่�ง

สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นท�งก�ยภ�พกับก�ร

ทำ�ง�นเชิงสร�้งสรรค์ของกลุม่คนทำ�ง�นฝ่�ย

สร้�งสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณ� 

 2.3 เสนอแนวท�งก�รจดัสภ�พแวดล้อม

ในก�รทำ�ง�นด้�นก�ยภ�พ เพือ่สนับสนุนก�ร

ทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย    

 3.1 เพือ่ให้นักออกแบบมีคว�มเข้�ใจ

พฤติกรรม คว�มต้องก�รของกลุ่มคนที่ทำ�ง�นเชงิ

คว�มคิดสร้�งสรรค์ และเข้�ใจลักษณะของบริษัท

ตัวแทนโฆษณ�ผ่�นแนวท�งก�รออกแบบสภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�นอันจะเป็นก�รพัฒน�

วิช�ชีพต่อไป

 3.2  เพื่อเป็นแนวท�งให้องค์กรต่�ง ๆ ที่

มีนโยบ�ยส่งเสริมคว�มคิดสร�้งสรรค์ ส�ม�รถ

เข้�ใจพฤติกรรมของกลุ่มคนทำ�ง�น และส�ม�รถ

นำ�ข้อมูลไปปรับใช้ต่อไปในอน�คตได้

4. ระเบียบและวิธีวิจัย

4.1 ขอบเขตการวิจัย

4.1.1	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่           

 1) กลุ่มตัวอย่�งบริษัทตัวแทนโฆษณ� มี

เกณฑ์ในก�รคัดเลือก คือ ขน�ดและผลง�น ใน

ง�นวิจัยนี้กำ�หนดให้เป็นสำ�นักง�นขน�ดกล�ง มี

พนักง�น 50-199 คน และสำ�นักง�นที่เลือกต้อง

มีผลง�นโฆษณ�เป็นที่ยอมรับ โดยใช้ร�งวัลที่ได้

รับเป็นเกณฑ์ในก�รคัดเลือก ได้แก่ ค�นส์ไลออนส์ 

สไปซ์เอเชีย แอดเฟส แอดแมน และแบด อวอร์ด

 2) กลุม่คนที ่ทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ใน

บริษัทตัวแทนโฆษณ� โดยใช้ก�รสุม่สัมภ�ษณ์

พนักง�นฝ�่ยสร้�งสรรค์ รวม 15 คน จ�ก 5 บริษัท 

ซึ่งใช้เกณฑ์ในก�รคัดเลือกข้�งต้น

4.1.2	ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษ�เอกส�รท�งด้�นแนวคิดและทฤษฎี

ด้�นง�นวิจัยเชิงคุณภ�พ แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวกับคว�มคิดสร้�งสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีที่

เกีย่วกับสภ�พแวดล้อมและก�รจัดพืน้ที่ในก�ร
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ทำ�ง�น และง�นวิจัยที่เกีย่วข้องด้�นสภ�พแวด 

ล้อมก�รทำ�ง�นท�งก�ยภ�พที ่สนับสนุนก�ร

ทำ�ง�นเชิงสร้�งสรรค์

4.2  วิธีการวิจัย

 ก�รวิจัยนีเ้ป ็นก�รวิจัยเชิงส ำ�รวจที ่ใช้

เทคนิคเชิงคุณภ�พ โดยเก็บข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ 

ถ�่ยภ�พ และสังเกต ภ�ยในบริษัทตัวแทนโฆษณ� 

2 แห่ง และสัมภ�ษณ์กลุม่คนที ่ทำ�ง�นฝ่�ย

สร้�งสรรค์ จำ�นวน 15 คน จ�กบริษัทตัวแทน

โฆษณ� 5 แห่ง เพื่อศึกษ�พฤติกรรม และคว�ม

ต้องก�ร เมื่อนำ�ข้อมูลดังกล่�วม�และข้อมูลด้�น

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ ม�วิเคร�ะห์ร่วมกับ

ทฤษฎีและแนวคิดที ่เกีย่วข้องกับกระบวนก�ร

สร้�งสรรค ์จะนำ�ไปสู่แนวท�งก�รออกแบบสภ�พ

แวดล้อมท�งก�ยภ�พภ�ยใน

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  

 4.3.1	การจดบันทกึภาคสนาม เป็นเคร่ือง

มือที่ใช้เพือ่สำ�รวจสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ 

และก�รตีคว�มต�มทฤษฎีที ่ส่งเสริมคว�มคิด

สร้�งสรรค์ ควบคู่กัน 

 4.3.2	แบบสัมภาษณ์	แบบกึ่งมีโครงสร้�ง 

โดยคำ�ถ�มม�จ�กกระบวนก�รทำ�ง�นของกลุ่มคน

ที่ทำ�ง�นฝ่�ยสร้�งสรรค์ 

5. การรายงานผลการวิจัย

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลด้�นพฤติกรรม 

เหตุผล ในก�รเลือกใชพ้ื้นที่ ร่วมกับคว�มต้องก�ร

พื้นที่ต�มกระบวนก�รทำ�ง�น และข้อมูลด้�น

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ ผลก�รเก็บข้อมูล

ส�ม�รถสรุปประเด็นต�มกระบวนก�รทำ�ง�น

สร้�งสรรค์ ดังนี้

5.1 ช่วงรับมอบหมายงาน 

 - มักใช้ห้องประชุม โดยให้เหตุผลว่�มีสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวกครบ ต้องก�รรักษ�คว�มลับ 

และเป็นท�งก�ร พบว่�มีคว�มสอดคล้องกับ

ข้อมูลด้�นก�ยภ�พ ในด้�นคว�มเป็นสัดส่วน 

5.2 ช่วงพัฒนาผลงาน

 - ช่วงห�ข้อมูล พืน้ที่ทำ�ง�นส่วนบุคคล 

เน่ืองจ�กต้องใช้อปุกรณ ์และต้องก�รสม�ธิ ข้อมูล

ด้�นก�ยภ�พ พบว่� มีลักษณะเป็นผังแบบเปิด 

โดยจัดเป็นโต๊ะส่วนบุคคลที่มีทั้งแบบใช้ฉ�กกั้น 

และไม่มีฉ�กกั้น

 - ช่วงคิดง�น มีก�รใช้พืน้ที่หล�กหล�ย

ที่สุด มักย้�ยพื้นที่คิดง�น เพื่อเปลี่ยนบรรย�ก�ศ 

โดยมตีัวอย่�งคำ�สัมภ�ษณ์ ดังนี้ “ต้องก�รพื้นที่

โล่งๆ ที่มีก�รเคลือ่นที่ เห็นอะไรกว้�งๆ มีภ�พ

หรือววิที่เปล่ียนไป” ลักษณะท�งก�ยภ�พมีคว�ม

สอดคล้องกับข้อมูลในข้�งต้น ในด้�นบรรย�ก�ศ 

และก�รจดัพ้ืนที่ส่วนพักผอ่น และคยุง�นเพ่ิมเติม

รูปที่ 1  ลักษณะสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ ส่วนพักผอ่น 

 และคุยง�น 

 

 - ชว่งแลกเปล่ียนคว�มคดิเหน็ มักใชพ้ื้นที่

ทำ�ง�นส่วนบุคคล และมุมพักผ่อน ช่วงระดม

คว�มคิด มักใช้ห้องประชุม และพืน้ที่ส่วนกล�ง 

โดยให้เหตุผลว่� บรรย�ก�ศสนุก ผ่อนคล�ย มี

คว�มสอดคล้องกับข้อมูลก�ยภ�พที ่พบด้�น

ลักษณะพื้นที่ และบรรย�ก�ศ

 - ช่วงนำ�เสนอหัวหน้�ง�น มักใช้ห้อง

หัวหน้� และห้องประชุม เพร�ะเป็นธรรมเนียม 
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และยังมีก�รใช้มุมพักผ่อนที่รูส้ึกเป็นกันเอง ตรง

ต�มข้อมูลที่พบจ�กก�รสำ�รวจ

 - ช่วงนำ�เสนอง�นกับฝ่�ยต่�ง ๆ มักใช้

ห้องประชุม ห้องหัวหน้�ง�น เพร�ะเป็นพืน้ที่

กล�ง สะดวกกับทุกคน สอดคล้องกับข้อมูลด้�น

ก�ยภ�พที่พบ

5.3 ช่วงทำางานนำาเสนอ 

 - มักใชพ้ื้นที่ทำ�ง�นส่วนบุคคล เพร�ะมีส่ิง

อำ�นวยคว�มสะดวกครบ และมีสม�ธิ 

5.4 ช่วงนำาเสนองานลูกค้า

 - ใช้ห้องประชุม เพร�ะเป็นท�งก�ร พบ

ว่� มีคว�มสอดคล้องกับข้อมูลด้�นก�ยภ�พใน

แง่ของก�รจัดผัง และบรรย�ก�ศ

5.5 ช่วงการทำางานก่อนการผลิต

 - ช่วงคุยง�นกับผู้ดูแลด้�นก�รผลิต มีก�ร

ใช้พื้นที่หล�กหล�ย เน้นคว�มสะดวก โดยพบว่�

มักใช้ชุดโซฟ�ในมุมพักผ่อน ที่มีช่องเปิดมองเห็น

บรรย�ก�ศจ�กภ�ยนอก 

 - ช่วงคุยง�นกับผู้กำ�กับ และช่วงประชุม

ก่อนก�รผลิต มักใช้ห้องประชุม เพร�ะเป็นพื้นที่

กล�ง สะดวกในก�รติดต่อ จึงต้องก�รพื้นที่ที่เป็น

สัดส่วน สอดคล้องกับข้อมูลด้�นก�ยภ�พที่พบ

จ�กก�รสำ�รวจ

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนว

 ทางการออกแบบ

 จ�กก�รสำ�รวจบริษัทตัวแทนโฆษณ� 2 

แห่ง และสัมภ�ษณ์กลุม่ตัวอย่�ง ส�ม�รถสรุป

คว�มสัมพันธ์ระหว�่งสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ

กับก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 2  คว�มส ัมพ ันธ ์ระหว่�งสภ�พแวดล ้อมท�ง

 ก�ยภ�พกับก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์

 

 จ�กรูปที่ 2 นอกเหนือไปจ�กพื้นที่ทำ�ง�น

ส่วนบุคคล ภ�ยในฝ�่ยสร้�งสรรคค์วรประกอบไป

ด้วยส่วนพักผ่อน และคุยง�น ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่

ส่วนกล�ง และพื้นที่สีเขียวภ�ยนอก เพื่อรองรับ

ก�รทำ�ง�นที่ต้องใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ โดยฝ่�ย

ประส�นง�นลูกค้� และฝ่�ยว�งกลยุทธ์ ควรมี

พืน้ที่ตัง้อยู่ใกล้กับฝ่�ยสร้�งสรรค์ ส�ม�รถเชื่อม

ต่อถึงกันผ่�นพืน้ที่ส่วนกล�ง และพืน้ที่ประชุม 

เพือ่คว�มสะดวกในก�รติดต่อประส�นง�น เอื้อ

ใหเ้กิดก�รปฏิสัมพันธ์ และส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วม

กันระหว่�งพนักง�น

 โดยส�ม�รถสรุปคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พกับก�รทำ�ง�นเชิง

คว�มคิดสร้�งสรรค์ และเสนอแนวท�งก�ร

ออกแบบ ต�มกระบวนก�รทำ�ง�น ได้ดังต่อไปนี้

6.1  ช่วงรับมอบหมายงาน

 มีจดุประสงคอ์ยู่ที่ก�รรับ และส่งข้อมูล จงึ

ควรใชผ้งัแบบปิด ที่มีคว�มเป็นสัดส่วน บรรย�ก�ศ

ผ่อนคล�ย ไม่อึดอัด มีคว�มสนุกสน�น และ

กระตือรือร้น 
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6.2 ช่วงพัฒนาผลงาน

 ช่วงห�ข้อมูล เน ้นก�รใช้สม�ธิ และ

อุปกรณ์ จึงควรจัดเป็นพืน้ที่ทำ�ง�นส่วนบุคคล

แบบมีฉ�กกั้นเพื่อสร้�งคว�มเป็นส่วนตัว ช่วงคิด

ง�น และช่วงที่มีปัญห�ในก�รคิด เป็นช่วงที่ต้อง

เปลีย่นบรรย�ก�ศ โดยก�รย้�ยสถ�นที่คิด ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎี 3 B คือ Bed Bath Bus 

(อัคร�พร โชคกิจก�ร, 2549) จึงควรออกแบบให้

รู้สึกเหมือนเป็นข้�งนอก เห็นบรรย�ก�ศของก�ร

เคลื่อนไหว เห็นผู้คน รับรู้ถึงบรรย�ก�ศของชีวิต 

และธรรมช�ติ โดยใชก้�รเชื่อมต่อกันระหว�่งพืน้ที่

ภ�ยใน และภ�ยนอก (Inside-Out,Transition 

Space), ช่วงแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ควรจัดให้

นัง่เป็นคู่เพือ่คว�มสะดวกในก�รติดต่อ และช่วง

ระดมคว�มคิด เป็นช่วงท่ีต้องก�รเปล่ียนบรรย�ก�ศ 

คล้�ยช่วงคิดง�น และต้องก�รคว�มสนุก ช่วงนำ�

เสนอง�น เน้นคว�มเป็นสัดส่วน จงึควรใชผ้งัแบบ

ปิด โดยบรรย�ก�ศควรดูผ่อนคล�ยเป็นกันเอง 

6.3 ช่วงทำางานนำาเสนอ 

 ต้องก�รสม�ธิ จึงควรใชฉ้�กก้ันบริเวณโต๊ะ

ทำ�ง�น เพื่อสร้�งคว�มส่วนตัว 

6.4 ช่วงนำาเสนองานลูกค้า

 เน้นก�รรับ-ส่งข้อมูล จึงควรใช้ผังแบบปิด

เพื่อคว�มเป็นสัดส่วน บรรย�ก�ศผ่อนคล�ย ไม่

อึดอัด

6.5 ช่วงการทำางานก่อนการผลิต

 ช่วงคุยง�นกับผู้ดูแลด้�นก�รผลิต เน้นไป

ที่คว�มสะดวก และยดืหยุ่น จงึควรจดัพ้ืนที่คุยง�น

เสริมต�มมุมต่�งๆ ช่วงคุยง�นกับผู้กำ�กับ และช่วง

ประชุมก่อนก�รผลิต ต้องก�รคว�มเป็นสัดส่วน 

จึงควรใช้ผังแบบปิด บรรย�ก�ศผ่อนคล�ย ไม่

อึดอัด เนือ่งจ�กบรรย�ก�ศดังกล�่วส�ม�รถส่ง

เสริมก�รทำ�ง�นเชิงคว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ดี (Lin, 

2008)
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจบัุนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับง�นสร้�งสรรคก์ำ�ลังเป็นที่ไดร้บัคว�มสนใจ และเป็นธุรกิจที่มีมูลค�่

สูงมีผู้ประกอบก�รรวมถึงบริษัทต่�ง ๆ ตัง้อยู่ม�กม�ยกระจัดกระจ�ยอยู่ในบริเวณพืน้ที่ต�่ง ๆ ของ

กรุงเทพฯ โครงก�รท�วน์อนิท�วน์เป็นพ้ืนที่ ซ่ึงมีกลุ่มธุรกิจท�งด�้นส่ือและบันเทงิรวมตัวกันอยู่ในพ้ืนที่

เป็นจำ�นวนม�ก และมีบริษัทต่�ง ๆ  ที่มีก�รทำ�ง�นเก้ือหนุนกันในลักษณะหว่งโซ่ โครงก�รท�วน์อนิท�วน์

มีอ�ค�รทั้งหมด 692 หลังและเป็นสำ�นักง�นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับง�นสร้�งสรรค์ถึงร้อยละ 17 ของ

พื้นที่ทั้งหมดของโครงก�ร ได้แก่ บริษัทสื่อและโฆษณ� บริษัทถ่�ยทำ�และตัดต่อบริษัทสถ�ปนิก บริษัท

ออกแบบ ซึ่งเรียกได้ว่�ท�วน์อินท�วน์เป็นศูนย์กล�งด้�นก�รออกแบบและสื่อมัลติมีเดียของกรุงเทพฯ 

ผู้วจิยัไดศ้กึษ�ถึงก�รใชช้วีติ และก�รทำ�กิจกรรมภ�ยนอกสำ�นกัง�นของบุคคล�กรในพ้ืนที่ท�วน์อนิท�วน์ 

เพื่อนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะ และแนวท�งก�รพัฒน�พื้นที่ โดยใช้วิธีสังเกต สัมภ�ษณ์ และแบบสอบถ�ม 

พบว่� บุคคล�กรในพื้นที่ท�วน์อินท�วน์ใช้เวล�อยู่ภ�ยนอกสำ�นักง�นในช่วงก่อนเข้�ทำ�ง�นช่วงเช้� 30 

น�ที ช่วงพักกล�งวัน 60 น�ที พักช่วงบ่�ย 30 น�ที และหลังเลิกง�น 60 น�ที โดยใช้ก�รเดินในก�รทำ�

กิจกรรมต่�ง ๆ เช่นท�นอ�ห�รเที่ยง ดื่มก�แฟ และท�นของว่�ง ในรัศมี 200 เมตร จ�กสำ�นักง�น ซึ่ง

ปัญห�ที่สำ�คัญของท�วน์อินท�วน์ คือ ข�ดพื้นที่สวนซึ่งส�ม�รถใช้ง�นได้จริง และจ�กก�รสำ�รวจ พบ

ว่� ก�รมีร้�นอ�ห�ร มีพื้นที่ทำ�กิจกรรมและกีฬ� มีพื้นที่สำ�หรับนั่งทำ�ง�น และประชุมง�น เป็นสิ่งที่ทำ�

ให้บุคคล�กรอย�กเข้�ไปใช้ง�นพื้นที่สวนม�กที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะก�รทำ�ง�นของกลุ่มบุคคล�

กรสร�้งสรรค์ที่มีก�รใช้พื้นที่ภ�ยนอกสำ�นักง�นในก�รทำ�ง�นเป็นจำ�นวนม�ก ซึง่นำ�ไปสูแ่นวท�งก�ร

พัฒน�สภ�พแวดล้อมก�ยภ�พเพ่ือส่งเสริมก�รทำ�ง�นเชงิสร�้งสรรค ์กรณศีกึษ�กลุ่มธุรกิจสร้�งสรรคใ์น

พื้นที่โครงก�รท�วน์อินท�วน์
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Abstract 

 Nowadays,  business relating to creativity and innovation is currently being one of the 

most interesting business fields of works. It is also known as a high-valued business in which 

the entrepreneurs, or private companies, are established themselves all over Bangkok areas. 

For instance, the establishment of the project “Town in Town” where there are a lot of mass 

media companies working together. These companies would cooperate with each other by 

the aid of supporting cycles. “Town in Town” project initially consisted of 692 housing and 

property altogether, 17 percent of this project is owned by the private sectors such as mass 

media and advertising companies, filmmaking industries, architecture and design companies, 

etc. Therefore, this mega project, Town in Town, can be called as the hearth of design and 

mass multimedia of Bangkok. The researchers  studied to activities of the office staffs in  Town 

in Town, by using observations, interviews and questionnaires, and found that  the staffs spend 

time outside the office 30 minutes in the morning before work; 60 minutes during the lunch 

break; 30 minutes in the afternoon; and 60 minutes afterwork to have lunch, coffee and snacks 

in the radius of 200 meters from the office. Lack of quality outdoor space is the major problem 

of Town in Town, which the survey suggested that  the offices’ staff want restaurants, the 

availability of resources for  space activities and sports  with a work space and a conference.   

This is responsive to the behavior of human creativity to use the space outside office building 

to enhance the work performance which lead to the development of the physical environment 

to promote creative work. These research evidences would lead to further studies and 

development of guidelines for physical environment to enhance the creative activities of 

Town in Town Creative Industries Community.

คำาสำาคัญ (Keywords): สภ�พแวดล้อมก�ยภ�พ (Physical Environment), ธุรกิจสร้�งสรรค์ (Creative 

Industry), พื้นที่สร้�งสรรค์ (Creative Space)



แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อการทำางานเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 
กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่โครงการทาวน์อินทาวน์
สัพพัญญู ยอดศรี และ ดร. พีรดร แก้วลาย

268

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 ในปัจจบัุนธุรกิจสร้�งสรรคก์ำ�ลังเป็นธุรกิจ

ที่กำ�ลังไดรั้บคว�มสนใจในทกุภูมิภ�คของโลกและ           

ในประเทศไทย จ�กก�รศึกษ�วิจัยร�ยง�น skill 

mapping 6 ทำ�เลสร้�งสรรค์กรุงเทพมห�นคร 

(กลุ่มวิจัยเมืองสร้�งสรรค์, 2551) โครงก�รท�วน์

อินท�วน์เป็นหนึง่ในพืน้ที่สร�้งสรรค์ ซึง่มีธุรกิจ

สื่อ มัลติมีเดีย และธุรกิจออกแบบอื่น ๆ รวมตัว

ก ันอยู ่ซ ึง่ล ักษณะก�รทำ�ง�นของกล ุม่ธ ุรก ิจ

สร้�งสรรค์นัน้เป็นก�รทำ�ง�นที ่มีลักษณะก�ร

ทำ�ง�นค่อนข�้งเฉพ�ะตัว และยืดหยุ่นท�งด้�น

ก�รทำ�ง�น รวมถึงเอกลักษณก์�รทำ�ง�นของพ้ืนที่

โครงก�รท�วน์อินท�วน์ ซึง่กลุม่บริษัทในพืน้ที่มี

ก�รทำ�ง�นสนับสนุนกันในลักษณะห่วงโซ่เกือ้

หนุนกัน ในลักษณะส่งง�นต่อกันต�มคว�ม

ชำ�น�ญของแต่ละบริษัทจนผลง�นเสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 1 ก�รทำ�ง�นเกื้อหนุนกันของบริษัทในพื้นที่ท�วน์

 อินท�วน์

 โครงก�รท�วน ์อินท�วน ์เร ิม่ต ้นเป ็น

โครงก�รบ้�นจดัสรรซ่ึงในปัจจบัุนไดมี้บริษัท และ

สำ�นักง�น เข้�ม�ตั้งในพื้นที่เนื่องจ�กร�ค�ค่�เช�่

ที่ไม่สูง ซ่ึงในปัจจบัุนพ้ืนที่โครงก�รท�วน์อนิท�วน์

ได้กล�ยเป็นพืน้ที่สำ�นักง�นม�กกว่�ที่อยู่อ�ศัย 

ซึง่ผู้วิจัยได้ศึกษ�ถึงคว�มสำ�คัญของเอกลักษณ์

ของก�รทำ�ง�นของกลุม่ธุรกิจสร้�งสรรค์เพือ่

นำ�ม�สู่ก�รศึกษ�พัฒน�สภ�พแวดล้อมก�ยภ�พ

เพ่ือส่งเสริมก�รทำ�ง�นเชงิสร้�งสรรค ์และรองรับ

กับก�รใชง้�นพ้ืนทีใ่นรูปแบบทีเ่ปล่ียนไปไดอ้ย�่ง

เหม�ะสม

1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษ�คว�มต้องก�รท�งด้�นสภ�พ

แวดล้อมก�ยภ�พ และก�รรวมกลุ่มท�งก�ยภ�พ

ซึ่งก่อให้เกิดก�รทำ�ง�นเกื้อหนุนกัน

 2.  ศึกษ�พฤติกรรมก�รทำ�ง�น ก�รใช้

พื้นที่ภ�ยนอกสำ�นักง�น และคว�มต้องก�รท�ง

ด้�นสภ�พแวดล้อมก�ยภ�พที ่เหม�ะสมกับ

ลักษณะก�รทำ�ง�นของบริษัทและองค์กรธุรกิจ

สร้�งสรรค์ในลักษณะโฮมออฟฟิศ

 3.  ทร�บถึงแนวท�งก�รออกแบบสภ�พ

แวดล้อมก�ยภ�พที่จะส�ม�รถพัฒน�โครงก�ร

ท�วน์อินท�วน์ให้เป็นพื้นที่สร้�งสรรค์

1.3  ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ทร�บถึงคว�มต้องก�รท�งด้�นสภ�พ

แวดล้อมก�ยภ�พ ทำ�ให้เกิดระบบก�รทำ�ง�น

เกื้อหนุนกัน

 2.  ทร�บถึงปัจจัยสำ�คัญท�งด้�นก�ย-

ภ�พที ่เหม�ะสมต่อก�รทำ�ง�นของกลุม่ธุรกิจ

สร้�งสรรค์ในลักษณะโฮมออฟฟิศ

 3. ทร�บถึงแนวท�งก�รเพิม่คุณค่� และ

มูลค่�ให้กับพืน้ที่ในเชิงสร้�งสรรค์เพือ่นำ�ไปใช้ใน

ก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�เป็นพื้นที่

สร้�งสรรค์  

 4. ส�ม�รถนำ�เกณฑ์ก�รประเมินลักษณะ 

และสภ�พแวดล ้อมท�งก�ยภ�พที ่ม ีคว�ม

เหม�ะสมกับกลุ่มธุรกิจสร้�งสรรค์ในลักษณะโฮม

ออฟฟิศไปประยุกต์เพ่ือใช้ง�นกับโครงก�รอ่ืนๆ ได้
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รูปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษ�โครงก�รท�วน์อินท�วน์

1.4  กรอบการวิจัย

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย

 สภ�พแวดล้อมก�ยภ�พของพ้ืนที่โครงก�ร

ท�วน์อินท�วน์ รวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่

ของกลุม่ธุรกิจสร�้งสรรค์ ภ�ยในโครงก�รท�วน์

อินท�วน์

2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1  บุคลากรสร้างสรรค์

 จ�กก�รให้คว�มหม�ยของร ิช�ร์ ด 

ฟลอริด� คือ บ ุคคลที ่ส�ม�รถนำ�คว�มคิด

สร้�งสรรค์ม�พัฒน�ต่อยอดเพือ่นำ�เสนอให้

กล�ยเป็นสินค้�และบริก�ร ซึง่กลุม่คนเหล�่นี้มี

ร ูปแบบลักษณะก�รใช้ชีวิตและก�รทำ�ง�นที่

ต้องก�รคว�มอิสระ แปลกใหม่ ชอบกิจกรรม

ต�่งๆ อยู่เสมอ (Florida, 2007) ซ่ึงในปัจจบัุนแนว

โน้มก�รใหค้ว�มสำ�คัญของคว�มสัมพันธ์ระหว�่ง

บุคล�กรและสถ�นที่ซึง่มีผลต่อก�รทำ�ง�นเชิง

สร้�งสรรค์เพิ่มม�กขึ้น (Franke, 2005)

2.2  เมืองสร้างสรรค์

 เมืองสร้�งสรรค์ หม�ยถึง เมืองที่มีคว�ม

หล�กหล�ย และมีคว�มซับซ้อนท�งกิจกรรม 

วัฒนธรรมต่�งๆ เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและ

สังคมซึง่มีร�กฐ�นท�งสังคมที่แข็งแรง มีคว�ม

หน�แน่นของบุคล�กรสร้�งสรรค์และมีคว�ม

ดึงดูดต่อก�รลงทุนเนือ่งจ�กมีโครงสร้�งพืน้ฐ�น

ท�งวัฒนธรรมที่ดี (UNCTAD, 2008)

2.3  แนวคิดคลัสเตอร์

 คลัสเตอร์ คอื ก�รรวมกลุ่มเพ่ือสร้�งคว�ม

แข็งแกร่งและโอก�สท�งก�รแข่งขันของกลุม่

บริษัทของกล�ง และขน�ดเล็กภ�ยในพืน้ที่ซึง่

สนับสนุนกันและกัน (Fassoula, 2006) ทำ�ให้

แต่ละบริษัทส�ม�รถที่จะเข�้ถึงข้อมูลท�งคว�ม

ส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญของแต่ละธุรกิจไดอ้ย�่ง

สะดวก และประหยดัทรัพย�กรม�กยิ่งข้ึน (Preissl 

& Solimene, 2003) ซึง่ต้องอ�ศัยระบบนิเวศน์

สร้�งสรรค์ที ่ม ุง่เน ้นไปที ่คว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ประกอบด้วยบุคล�กรสร�้งสรรค์ระบบเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ และพื้นที่สร้�งสรรค์ 



แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อการทำางานเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 
กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่โครงการทาวน์อินทาวน์
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รูปที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมระบบนิเวศน์สร้�งสรรค์ 

 (URBACT, 2011)

3.  ระเบียบวิธีวิจัย

 ง�นวิจัยชิ้นนีเ้ป็นง�นวิจัยที่มุง่เน้นศึกษ�

พฤติกรรมก�รทำ�ง�น ก�รใช้พืน้ที ่ในก�รทำ�

กิจกรรมภ�ยนอกออฟฟิศ ของกลุม่สำ�นักง�น

ภ�ยในพ้ืนที่โครงก�รท�วน์อนิท�วน์ (รูปที่ 2) โดย

ใช้แบบแผนในก�รดำ�เนินก�รวิจัยแบบวิจัยและ

พัฒน� (Research & Development) โดยใช้วิธี

สังเกต สัมภ�ษณ์ และแบบสอบถ�ม บุคล�กร

สำ�นักง�นกลุ่มธุรกิสร้�งสรรค ์และสำ�นักง�นธุรกิจ

ในพื้นที่โครงก�รท�วน์อินท�วน์

รูปที่ 4 แผนผังแสดงสำ�นักง�นภ�ยในท�วน์อินท�วน์

4. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล

 จ�กก�รสำ�รวจ และเก็บข้อมูลจ�กก�ร

สอบถ�มและสัมภ�ษณ์แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่

เกิดกิจกรรมของบุคล�กรในพืน้ที่ท�วน์อินท�วน์ 

ซึง่กิจกรรม และก�รปฏิสัมพันธ์เกิดขึน้บริเวณที่

เป็นร้�นอ�ห�รเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในแต่ละจุดจะมี

คว�มส�ม�รถในก�รรองรับจำ�นวนคนไดแ้ตกต่�ง

กัน บุคล�กรในพืน้ที่เป็นส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีก�ร

เดนิ ม�ทำ�กิจกรรมภ�ยนอกออฟฟิศ อยู่ในบริเวณ

รัศมี 200 เมตร จ�กสำ�นักง�น

รูปที่ 5 แผนผังแสดงจุดที่เกิดกิจกรรมนอกสำ�นักง�น

 จ�กก�รสำ�รวจ พบว�่ ก�รใชเ้วล�ภ�ยนอก

ออฟฟิศของบุคล�กรในพืน้ที่นัน้ ในช่วงเช้�ก่อน

เข้�ออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้เวล�ไม่เกิน 30 น�ที เพื่อ

ทำ�กิจกรรม เช่น ท�นอ�ห�รเช้� พูดคุยกับเพื่อน

ร่วมง�น บริเวณหน้�ออฟฟิศของตนเอง และใช้

เวล�ในก�รพักเที่ยง 60 น�ที เพือ่ท�นอ�ห�ร

เที่ยง และกลับไปทำ�กิจกรรม พักผ่อน รวมถึง

สันทน�ก�ร บริเวณหน้�สำ�นักง�น และใชเ้วล�อยู่

ภ�ยในพ้ืนที่ท�วน์อนิท�วน์หลังเลิกง�นประม�ณ 

60 น�ที ก่อนเดินท�งกลับบ้�น

 ก�รให้ข้อมูลของบุคล�กรที่ทำ�ง�นอยู่ใน

พื้นที่ท�วน์อินท�วน์ทั้งในกลุม่ธุรกิจสร�้งสรรค์ 

และธุรกิจอื ่นๆ นัน้ส่วนใหญ่จะรูจ้ักและปฏิ-

ส ัมพันธ ์ก ันเองภ�ยในออฟฟิศ และร ูจ้ักก ับ

บุคล�กรในสำ�นักง�นอื่น ในพ้ืนที่น้อยม�ก คว�ม

เหน็ส่วนใหญ่น้ันต้องก�รใหมี้พ้ืนที่สำ�หรับพักผอ่น 

ปฏิสัมพันธ์กับบุคล�กรในพืน้ที่ หรือทำ�กิจกรรม

ร่วมกัน เนือ่งจ�กพืน้ที่สวนที่มีอยู่ไม่ส�ม�รถใช้

ง�นได ้เพร�ะอยู่ในพ้ืนที่เข้�ถึงไดย้�กและไม่ไดรั้บ

ก�รดูแลให้อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้ ซึง่จ�กก�ร
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สำ�รวจถึงพ้ืนที่ปฏสัิมพันธ์ในลักษณะที่ทำ�ใหอ้ย�ก

เข้�ไปร่วมใช้ง�น คือ มีร้�นอ�ห�ร และของว่�ง 

มีพ้ืนที่ทำ�กิจกรรม และกีฬ� มีพ้ืนที่น่ังทำ�ง�น และ

ประชุมง�น และพืน้ที่สำ�หรับแสดงผลง�น ห้อง

สมุด พื้นที่สูบบุหรี่

 จ�กก�รสำ�รวจปัญห�ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ท�วน์

อินท�วน์ส่วนใหญ่เกิดม�จ�กก�รข�ดก�รดูแล

จ�กท�งนิติบุคคลของโครงก�ร ส�ม�รถสรุปได้

ดังนี้ ปัญห�ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้ใช้รถ ทำ�ให้

พืน้ที่แออัดเพร�ะก�รจอดรถยนต์ต�มริมถนน 

ป้�ยสัญลักษณ์บอกซอยที ่ไม่ชัดเจนทำ�ให้เกิด

คว�มสับสน และเร่ืองคว�มปลอดภัยในตอนกล�ง

คืน เช่น ระบบแสงสว่�ง พนักง�นรักษ�คว�ม

ปลอดภัยไม่ทั่วถึงในพืน้ที่ รวมถึงก�รข�ดพื้นที่สี

เขียวสำ�หรับก�รพักผ่อน

5. แนวทางการพัฒนา

 จ�กก�รสำ�รวจพืน้ที ่โครงก�รท�วน์อิน

ท�วน์ พบว่� พื้นที่มีลักษณะก�รแบ่งออกเป็นฝั่ง

ทิศเหนือ และทิศใต้ ซึง่ไม่ส�ม�รถเชื ่อมโยง

กิจกรรมของบุคล�กรของทั้งสองฝั่งได้ เนือ่งจ�ก

สภ�พอ�ก�ศในตอนกล�งวันที่ร้อน ไม่มีร่มเง� 

ร่วมกับเป็นเส้นท�งที่มีถนนแคบ รถวิ่งผ่�นม�ก 

และกัน้กล�งด้วยพืน้ที่ว่�ง ทำ�ให้เป็นอุปสรรค

ต่อก�รใช้ง�นพื้นที่ ซึ่งพื้นที่รกร้�งระหว่�งทั้งสอง

ฝั่งของท�วน์อินท�วน์นัน้เป็นพืน้ที่ที่มีศักยภ�พ 

อยู ่ในระยะที ่ส�ม�รถเดินเข้�ม�ใช้ง�นได้จ�ก

บุคล�กรท�วน์อินท�วน์ทั้งสองฝั่ง เหม�ะแก่ก�ร

พัฒน� เพื่อเป็นศูนย์กล�งให้เกิดก�รปฏิสัมพันธ์ 

รวมถึงก�รส่งเสริมด้�นส�ธ�รณูปโภค และ

กิจกรรมต่�งๆ ของท�วน์อินท�วน์
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บทคัดย่อ 

 บริเวณเก�ะรัตนโกสินทร์ชั ้นในและโดยเฉพ�ะบริเวณพระบรมมห�ร�ชวัง มีนักท่องเที่ยว

หมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้�ชมเป็นจำ�นวนม�กในแต่ละวัน ซึ่งก�รว�งระบบโครงข่�ยของท�งเดินเท้� เส้น

ท�งจักรย�นและระบบขนส่งส�ธ�รณะต่�ง ๆ มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รท่องเที่ยวภ�ยในพื้นที่ 

เน่ืองจ�กเป็นก�รเชื่อมโยงจินตภ�พท�งสถ�ปัตยกรรมเพ่ือสร้�งเร่ืองร�วใหแ้ก่ก�รทอ่งเที่ยว ในง�นวจิยั

นีเ้ป็นก�รศึกษ�สถ�นภ�พและจินตภ�พของท�งเดินเท้�และเส้นท�งจักรย�นที่มีอยู่ในปัจจุบันเพือ่นำ�

ม�คดัเลือกและกำ�หนดเส้นท�งก�รทอ่งเที่ยวภ�ยในพ้ืนที่เก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นในต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญั 

เพื่อนำ�ไปสัมภ�ษณ์นักท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษ�เพื่อห�องค์ประกอบที่จำ�เป็นในก�รออกแบบ และเสนอ

แนวท�งก�รออกแบบปรับปรุงท�งเดินเท้�และเส้นท�งจักรย�นเพือ่คว�มปลอดภัย และส่งเสริมก�ร

ทอ่งเที่ยวชื่นชมทศันียภ�พของสถ�ปัตยกรรมอ�ค�รประวติัศ�สตร์ในพ้ืนที่ โดยใชห้ลักก�รออกแบบของ

โครงก�รถนนสมบูรณ์แบบ และก�รใช้ง�นของอุปกรณ์ประกอบถนน ม�ประกอบก�รออกแบบท�งเดิน

เท้�และเส้นท�งจักรย�นในง�นวิจัยครั้งนี้ ผลก�รศึกษ�ได้กำ�หนดเส้นท�งก�รท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นจ�ก

ท�่พระจนัทร์ต่อไปยงัสน�มหลวงบนถนนหน้�พระธ�ตุ มุ่งตรงไปยงัพระบรมมห�ร�ชวงัเพ่ือเข้�ชม แล้ว

จงึผ�่นชมุชนท�่ช�้งเข้�สู่ถนนมห�ร�ช ตรงไปสู่ชมุชนท่�เตยีนเพ่ือเข้�ถึงพ้ืนที่วดัพระเชตุพน แล้วจงึเดนิ

ท�งต่อบนถนนท้�ยวังเพือ่เข้�สู่ย่�นสถ�นที่ร�ชก�รต่�ง ๆ บนถนนสน�มไชยและกลับสูบ่ริเวณสน�ม

หลวงเป็นก�รสิ้นสุดก�รเดินท�ง ซึ่งได้เสนอให้มีจุดจอดจักรย�นทั้งหมด 5 จุด คือ ถนนพระจันทร์ มุม

ถนนหน้�พระล�นฝั่งตรงข้�มท่�ช้�ง มุมถนนมห�ร�ชฝั่งตรงข้�มท่�เตียน ด้�นหน้�ศ�ลหลักเมือง และ

ในสน�มหลวงฝั่งถนนร�ชดำ�เนินใน

Abstract 

 The inner Rattanakosin Island and areas surrounding the Grand Palace in Bangkok, 

Thailand are visited by a large number of tourists daily. To facilitate tourism in these areas, it is 
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necessary to set up a network of pathways for pedestrians and bicycles as well as other 

public transportations in order to create linkage in architectural imaginary and build up stories 

for the tourism. This research aimed to study status and image of the existing pedestrian and 

bicycle pathways in the inner Rattanakosin Island to select and determine tourism routes in 

order of priority. The research medthod by interviewing with tourists was used as the basis for 

data collection in the studied area in order to find out necessary components in the design and 

improvement of the existing pedestrian and bicycle pathways to strengthen the safety of tour-

ists and support tourism in these historic architectural sites. The design, which aimed to improve 

the existing pedestrian and bicycle pathways, is based on principles of the Complete street’s 

Project and the use of road auxiliary equipment.The study suggested travel routes as follows: 

Tha Phra Jan pier (Phra Jan road) – Sanamluang (Na Phra That road) - Grand palace (Na Phra 

Lan road) - Tha Chang pier (Maha Raj  road) - Tha Tien pier and Wat Phra Chetupon (Thai 

Wang road) - Various Government Buildings (Sanam Chai road) - City Pillar Shrine (Rachadam-

noen Nai road). The bike stations are located on Phra Jan road, the corner of Na Phra Lan 

road opposite to Tha Chang pier, Tha Tien pier, in front  of City Pillar Shrine, and inside Sanam-

luang on Ratchadamnoen Nai road.

คำาสำาคัญ (Keywords): เก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นใน (Inner Rattanakosin Island), ก�รท่องเที่ยว (Tourism), 

ท�งเดินเท้�และเส้นท�งจักรย�น (Side Walk and Bike Lane), จินตภ�พของเมือง (Image of the City)

1. บทนำา

1.1  ที่มาและความสำาคัญ

 เก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ บริเวณที่มี

อ�ณ�เขตล้อมรอบด้วยแม่น้ ำ�เจ้�พระย�และ

คลองคูเมืองเดิม (มห�วิทย�ลัยศิลป�กร, 2552) ซ่ึง 

ก�รศึกษ�ในคร้ังน้ีต้องก�รนำ�เสนอก�รออกแบบ 

ท�งเดินเท้�และท�งจักรย�น เพือ่คว�มสะดวก

ของนักท่องเที่ยวในก�รเดินและขี่จักรย�น ซึ่งมุ่ง

เน้นก�รปรับสภ�พพื้นที่ท�งเดินเท้� สร้�งจุดพัก

ผ่อนต�มท�งเดินต่�ง ๆ เป็นระยะให้เป็นพืน้ที่

ส�ธ�รณะโดยนำ�สภ�พแวดล้อมเดิมม�ใช้ให้เกิด

ประโยชน์กบัจินตภ�พของเมืองม�กทีสุ่ด และ

ระบบก�รสัญจรของท�งจักรย�น ท้ังน้ี ก�รปรับปรุง 

ทั้งหมดจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงทัศนียภ�พที่เป็นจุด

เดน่ของสถ�นทีต่�่ง ๆ  ในบริเวณเก�ะรัตนโกสินทร์ 

ไม่ให้บดบังคว�มสวยง�มของสถ�ปัตยกรรมที่มี

คุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ และตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของนักท่องเที่ยวที่ต้องก�รคว�มสะดวก 

คว�มปลอดภัยในก�รเดนิและข่ีจกัรย�นทีม่�กขึน้ 

1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษ�สถ�นภ�พของท�งเดินเท้�และ

เส้นท�งจักรย�นภ�ยในพืน้ที่เก�ะรัตนโกสินทร์

ชั้นใน

 2. ก ำ�หนดท�งเดินเท้�และเส ้นท�ง

จักรย�นที ่สอดคล ้องก ับสถ�นที ่ส ำ�คัญและ
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ทัศนียภ�พในพืน้ที่เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว

 3.  ศึกษ�จินตภ�พของท�งเดินเท้�และ

เส้นท�งจักรย�นที่กำ�หนดเพือ่นำ�เสนอในก�ร

ท่องเที่ยว

 4.  เสนอแนวท�งก�รออกแบบปรับปรุง

ท�งเดินเท้�และเส้นท�งจักรย�น เพือ่คว�ม

ปลอดภัย และส่งเสร ิมก�รท่องเที ่ยวชื ่นชม

ทัศนียภ�พของสถ�ปัตยกรรมอ�ค�รประวัติ-

ศ�สตร์ในพื้นที่

รูปที่ 1  แผนที่แสดงขอบเขตของพื้นที่ศึกษ�
 

2.  กรณีศึกษา

2.1  ความสำาคัญและการจดัลำาดับสถานท่ีเพื่อ

 การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษา

 ผู ้วิจัยได้นำ�ข้อมูลของประเทศที ่มีสถิติ

นักท่องเที่ยวเดินท�งเข้�ประเทศไทยม�กที่สุด 7 

อนัดบั (สำ�นักวฒันธรรม กีฬ� และก�รทอ่งเที่ยว, 

2555) ที่ส�ม�รถนำ�ไปศึกษ�คว�มเป็นไปได้ใน

ก�รใช้พื้นที่รอบพระบรมมห�ร�ชวัง ประกอบกับ

ศึกษ�แผนก�รท่องเที่ยวจ�กหนังสือและเอกส�ร 

รวมถึงเว็บไซต์แนะนำ�ก�รท่องเที ่ยวในเก�ะ

รัตนโกสินทร์ของแต่ละประเทศ ได้แก่ ม�เลเซีย 

(DSetiawati, 2010) จีน (Mook, 2011) ญีปุ่น่ 

(Trotter, 2010) รัสเซีย (Thailandtour, 2012) 

สหร�ชอณ�จกัรกับสหรัฐอเมริก� (Lonely planet, 

2008) และออสเตรเลีย (news.com.au, 2012) 

ต�มลำ�ดับ ซึ่งได้ข้อสรุปจ�กข้อมูล ต�มที่หนังสือ

และเอกส�รแนะนำ�ก�รท่องเที่ยวทั้ง 7 ช�ติได้ทำ�

ไว้ และนำ�สถ�นที่แนะนำ�ดังกล่�วในพืน้ที่ศึกษ�

ม�เปรียบเทียบคว�มนิยม ซึ่งเรียงลำ�ดับจ�กม�ก

ไปน้อย ดังนี้

2.1.1 พระบรมมห�ร�ชวัง

2.1.2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�ม

2.1.3 พิพิธภัณฑ์สถ�นแห่งช�ติ

2.1.4 สน�มหลวง

2.1.5 ศ�ลหลักเมือง

2.1.6 ตล�ดพระเครื่อง

2.1.7 ท่�พระจันทร์

2.1.8 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

2.1.9 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

 ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลดังกล�่วม�วิเคร�ะห์ใน

ก�รเลือกสถ�นที่ต�มคว�มนิยม เพือ่นำ�ม�

พิจ�รณ�ในก�รกำ�หนดเส้นท�งท่องเที่ยวต่อไป 

2.2  การกำาหนดเส้นทางที่เหมาะสมในการ

 ท่องเที่ยวด้วยการขี่จักรยาน

 เป็นก�รนำ�หลักและคว�มคิดเห็นต่�ง ๆ 

ม�ช่วยในก�รตัดสินใจเลือกเส้นท�งและมุมมอง

ต่�ง ๆ ในก�รท่องเที่ยว โดยได้ข้อสรุปจ�กกรณี

ศึกษ� ดังนี้
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2.2.1		บล็อกเส้นทางที่เกิดจากการแบ่งลำาดบัชั้น

	 ของพื้นที่	(Appleyard,	1979)

 มีคว�มเป็นไปได้สูงสุดในก�รนำ�เส้นท�ง

จักรย�นม�สร้�งมุมมองระหว่�งอ�ค�รประวัติ-

ศ�สตร์ต่�ง ๆ

2.2.2		องค์ประกอบของจินตภาพกร ุงร ัตน-

	 โกสินทร์ที่สำาคัญในการสร้างเส้นทางเพื่อ

	 การท่องเที่ย	(จารุณี	ศิริมังคะลา,	2532)	 

 มีจุดสำ�คัญหลัก ๆ ดังนี้

 1) เส้นท�งที่เหม�ะแก่ก�รท่องเที่ยว คือ 

ร�ชดำ�เนินใน มห�ร�ช สน�มไชย หน้�พระล�น 

ร�ชนีิ ท�งเรือแม่น้ำ�เจ�้พระย� ท�งเดนิริมกำ�แพง

พระบรมมห�ร�ชวัง

 2) แนวต้นไม้ริมสน�มหลวง เป็นเส้นขอบ

แบ่งคว�มสำ�คญัของพ้ืนที่พักผอ่นกับทอ่งเที่ยวไว้

อย่�งชัดเจน

 3) ท่�พระจันทร์ ท่�ช้�ง และท่�เตียน 

เป็นศูนย์ชุมชนที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นก�รท่องเที่ยว

 4) ย่�นสำ�คัญต�มลำ�ดับ ได้แก่ ย่�น

พระบรมมห�ร�ชวัง ศ�สนสถ�นต่�ง ๆ ย่�น

สน�มหลวง และย่�นมห�วิทย�ลัย

 5) ภูมิสัญลักษณ์ที ่เด่นที ่สุด คือ ยอด

พระมห�ปร�ส�ท ยอดพระเจดีย์ พระอุโบสถใน

พระบรมมห�ร�ชวัง ศ�ลหลักเมือง อ�ค�รหอ

ประชุมมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และตึกแถวมุม

ถนนมห�ร�ชและหน้�พระล�น

2.2.3		การคดัเลือกเส้นทางเพ่ือปรับปรุงทางเทา้	

	 ในเกาะรัตนโกสินทร์	(นิลุบล	คล่องเวสสะ	

	 และ	ศิริวรรณ	ศิลาพัชรนันท์,	2546)

รูปที่ 2  ก�รคดัเลือกเส้นท�งเพ่ือปรับปรุงท�งเท�้ ในเก�ะ

 รัตนโกสินทร์
 

2.2.4		การวางแผนเส้นทางจักรยานที่เหมาะสม

	 เพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงรัตนโกสินทร์	

	 (มุทิตา	ปิ่นสุนทร,	2542)

 มีหลักก�รกำ�หนดเส้นท�งดังนี้

 1) ก�รใช้จักรย�นเพือ่ก�รเดินท�งที่

เหม�ะสมควรมีเที่ยวก�รเดินท�งระหว่�ง 0.5 ถึง 

6.5 กิโลเมตร 

 2) ในก�รพัฒน�ช่องท�งเดินรถจักรย�น 

จะต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มปลอดภัย สภ�พแวดล้อม 

และค่�ใช้จ่�ยเป็นลำ�ดับ

 3) ก�รพัฒน�ช่องท�งเดินรถจักรย�น

ต�มแนวถนนส�ยหลัก ต้องแยกจ�กช่องท�ง

เดินรถทั่วไป ส่วนในซอยย่อยส�ม�รถกำ�หนด

เส้นท�งจักรย�นอยู่บนแนวถนนได้

2.3  การสร้างองค์ประกอบท่ีเหมาะสมต่อทาง

 เดินเท้าและเส้นทางจักรยาน โดยใช้

 ทฤษฎีจากโครงการถนนที่สมบูรณ์แบบ 

 (National Complete Streets Coalition, 2010)

 เป็นก�รศกึษ�เพ่ือออกแบบองคป์ระกอบ
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ย่อยเมื่อได้เส้นท�งในก�รท่องเที่ยวที่ชัดเจนแล้ว 

โดยมีหลักดังนี้

2.3.1		ระยะมาตรฐานโดยทั ่วไปสำาหรับการ

	 ออกแบบถนนเพ่ือการเดนิ	ข่ีจกัรยาน	และ

	 สัญจร	(Sacramento Transportation and 

 Air Quality Collaborative, 2005) 

 โดยมีระยะหน้�ต ัดขององค์ประกอบ

ต่�ง ๆ ดังต�ร�งที่ 1

ตารางที่ 1  ระยะม�ตรฐ�นขององค์ประกอบถนน

ส่วนประกอบของถนน ระยะ (เมตร)

คว�มกว้�งช่องเดินรถ 3.3 – 3.6

คว�มกว้�งท�งเดินเท้� > 3.3

คว�มกว้�งท�งจักรย�น 1.5 – 1.8

เก�ะกล�งถนน > 2.4

พื้นที่ป้�ยรถประจำ�ท�ง ย�ว > 11 > ย�ว

คว�มกว้�งในก�รข้�มถนน 13.5 < กว้�ง < 21

2.3.2	 การจดัการอปุกรณป์ระกอบถนนและองค์

	 ประกอบต่างๆ	 เพื่ออำานวยความความ

	 สะดวกในการท่องเที่ยว

 ส�ม�รถสรุปต�มกรณีศึกษ�ได้ดังนี้

 1) ควรมีจุดจอดจักรย�นส�ธ�รณะที่มุม

ถนนมห�ร�ช ฝั่งพระบรมมห�ร�ชวงั บริเวณสวน

ส�ธ�รณะท่�เตียน และในพืน้ที่สน�มหลวงฝั่ง

ถนนร�ชดำ�เนินใน

 2) ในบริเวณโดยรอบของจดุจอดจกัรย�น 

ควรมีส�ธ�รณูปโภคและสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

สำ�หรับนักท่องเที่ยว

 3) เส้นท�งจกัรย�นทีผ่�่นบริเวณที่คบัคั่ง 

ควรแยกท�งจักรย�นเข้�ไปด้�นในสุดของถนน

เพื่อคว�มสะดวกและปลอดภัยในก�รเดินท�ง

 4) เส ้นท�งจักรย�นควรส ัญจรไปใน

ลักษณะของโครงข�่ยโดยรอบเก�ะรัตนโกสินทร์

ชั้นใน ไม่ควรมีจุดตัดม�กเกินไป

 5) ในจุดตัดของเส้นท�งจักรย�น จำ�เป็น

ต้องมีสัญญ�ณไฟจร�จร เพ่ือคว�มปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รวิจัยเป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยมี

ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

 1) ก�รสังเกตก�รณแ์ละข้อมูลบันทกึจ�ก

ก�รสัมภ�ษณ์นักท่องเที่ยว จำ�นวน 50 คน ใน

พื้นที่เก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นใน โดยมีนักท่องเที่ยว

สัญช�ติจีน ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ อเมริกัน เครือ

สหร�ชอ�ณ�จักร รัสเซีย ออสเตรเลีย สเปน ชิลี 

และมักคุเทศก์ช�วไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลสัมภ�ษณ์

 2) ก�รศึกษ�ข้อมูลสภ�พแวดล้อมท�ง

ก�ยภ�พในพืน้ที่ศึกษ� และจ�กทฤษฏีและง�น

วิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ตัวแปรที่เชื่อมโยงระหว่�ง

ทัศนียภ�พกับจินตภ�พภ�ยในเก�ะรัตนโกสินทร์

ชั้นใน

 3) วิเคร�ะห์ข้อมูลและนำ�เสนอเป็นท�ง

เดินเท้�และเส้นท�งจักรย�นภ�ยในพื้นที่ รวมไป

ถึงจุดจอดจักรย�นและสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

สำ�หรับนักท่องเที ่ยว ซ ึง่จะเป็นก�รส่งเสร ิม

จินตภ�พในเก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นในให้เด่นชัดขึ้น

4.  ข้อมูลทางกายภาพ จินตภาพ และการ

 สัมภาษณ์ในพื้นที่

4.1  ลักษณะทางกายภาพและจินตภาพจาก

 พื้นที่

 ผู้วจิยัไดเ้ก็บข้อมูลองคป์ระกอบ และระยะ

ต่�งๆ ต�มถนนที่มีอยู่ในพืน้ที่ โดยถนนที่ควร

ปรับปรุงเป็นท�งจักรย�น ได้แก่

 1) เส้นท�งโดยรอบตรงข้�มพระบรม

มห�ร�ชวัง ซึง่มองเห็นภูมิสัญลักษณ์ภ�ยใน

รั้วพระบรมมห�ร�ชวังได้ชัดเจน
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 2) ท�งเดินโดยรอบบริเวณสน�มหลวง

ซ่ึงมองเหน็เส้นขอบต้นไม้นำ�ส�ยต�ไปสู่พระบรม

มห�ร�ชวัง

 3) บริเวณถนนร�ชดำ�เนินในตัดกับถนน

หน้�พระล�น หน้�ศ�ลหลักเมือง ซึง่มีก�รจัด

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญของย่�น จ�กมุมมองหน้�

ศ�ลหลักเมืองได้อย่�งชัดเจน

 4) บริเวณส�มแยกถนนมห�ร�ชตัดกับ

ถนนหน้�พระล�น หน้�อ�ค�รเก่�ท่�ช้�ง แสดง

คว�มเป็นชุมชนที่คึกคัก

 5) ท�งเดนิริมร้ัววดัพระเชตุพนฯ มองเหน็

ย่�นก�รค้�ฝั่งตรงข้�มได้ชัดเจน

4.2 การวเิคราะหปั์ญหาทางกายภาพท่ีสำาคัญ

 จากผู้ใช้งานชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษา

 ผู้วจิยัไดท้ำ�ก�รสัมภ�ษณนั์กทอ่งเที่ยวและ

แจกแบบคำ�ถ�มเพือ่ค้นห�ลำ�ดับคว�มสนใจของ

นักท่องเที่ยวในแต่ละสถ�นที่ โดยมีดังนี้

ตารางที่ 2 คว�มสนใจของนักท่องเที่ยวจำ�นวน 50 คน 

ในแต่ละสถ�นที่

สถานที่ จำานวนผู้ที่เลือก

พระบรมมห�ร�ชวัง 38

วัดพระเชตุพน ฯ 20

ท่�เตียน 3

ท่�ช้�ง 6

ท่�พระจันทร์ 1

ศ�ลหลักเมือง 2

พิพิธภัณฑ์สถ�นแห่งช�ติ 9

5.  การออกแบบ

 จ�กข ้อม ูลในกรณีศึกษ� ข ้อม ูลท�ง

ก�ยภ�พ จินตภ�พ และก�รสัมภ�ษณ์นักท่อง

เที่ยวในพืน้ที่ ผู้วิจัยได้ทำ�ก�รออกแบบท�งเดิน

เท้�และท�งจักรย�น ดังนี้

 1) เริม่ต้นจ�กท่�พระจันทร์ออกไปท�ง

สน�มหลวงบนถนนหน้�พระธ�ตุ 

 2) ตรงไปยงัพระบรมมห�ร�ชวงัผ�่นถนน

หน้�พระล�นสู่ชุมชนท่�ช้�งบนถนนมห�ร�ช 

 3) เดินท�งต่อไปยังชุมชนท่�เตียนเพือ่

เยี่ยมชมวัดพระเชตุพนฝั่งตรงข้�ม 

 4) วนกลับไปยังฝั ่งกระทรวงกล�โหม

ด้วยถนนท้�ยวัง เข้�สูถ่นนสน�มไชยและถนน

ร�ชดำ�เนินกล�งเพื่อชมอ�ค�รต่�ง ๆ 

 5) สิน้สุดก�รเดินท�งด้วยก�รวนกลับ

ถนนหน้�พระธ�ตุบนกล�งสน�มหลวง

 ท�งเดินเท้�และท�งจักรย�นที่กำ�หนด มี

จุดจอดจักรย�นทั้งหมด 5 จุด คือ

รูปที่ 3  เส ้นท�งออกแบบท�งเดินเท้�และเส ้นท�ง

 จักรย�น ในเก�ะรัตนโกสินทร์ชั้นใน
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 1) ถนนพระจันทร์

 2) มุมถนนหน้�พระล�นฝ่ังตรงข้�มท่�ช้�ง

 3) มุมถนนมห�ร�ชฝั่งตรงข้�มท่�เตียน

 4) ด้�นหน้�ศ�ลหลักเมือง

 5) ในสน�มหลวงฝั่งถนนร�ชดำ�เนินใน

 ผู้วจิยัไดท้ำ�ก�รกำ�หนดเส้นท�งในก�รทอ่ง

เที่ยวจ�กกรณีศึกษ�และก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�ง

ก�ยภ�พ โดยในแต่ละส่วนของเส้นท�ง ได้มีจุด

จอดจักรย�นเพือ่ก�รท่องเที่ยวและชมจินตภ�พ

เมือง เช่นบริเวณด้�นหน้�ศ�ลหลักเมือง (รูปที่ 4) 

และด้�นในสน�มหลวงฝั่งถนนร�ชดำ�เนินใน (รูป

ที่ 5)  ที่เหน็เส้นขอบสน�มหลวงและภูมิสัญลักษณ์

ของยอดพระมห�ปร�ส�ทในพระบรมมห�ร�ชวงั

พร้อมทั้งส�ม�รถแบ่งกลุม่อ�ค�รร�ชก�รและ

สถ�นที่ท่องเที่ยวเป็นย่�นได้อย่�งชัดเจน โดยซึ่ง

ในแต่ละจุดนัน้ ได้มีจุดบริก�รนักท่องเที่ยวและ

อ�ห�รเครือ่งดื่มไว้สำ�หรับนักท่องเที่ยวจอดพัก 

ซึ่งผู้ใช้ง�นในแต่ละจุดส�ม�รถเห็นจินตภ�พและ

สถ�ปัตยกรรมของสถ�นที ่ดังกล่�ว ได้อย่�ง

ชัดเจน

รูปที่ 4  ทศันียภ�พบริเวณจดุบริก�รของเส้นท�งจกัรย�น

 หน้�ศ�ลหลักเมือง

 

รูปที่ 5  ทศันียภ�พบริเวณจดุบริก�รของเส้นท�งจกัรย�น

 ในสน�มหลวง โดยมีร้�นก�แฟไวเ้พ่ือผู้ใช้จกัรย�น
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